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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι πορφυρίνες αποτελούν την πιο σημαντική τάξη βιολογικών συστημάτων στη 

φύση και εμφανίζουν σπουδαίες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της καθημερινής 

ζωής. Για παράδειγμα είναι χρήσιμα εργαλεία για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή ενέργεια, και αυτό γίνεται με τη χρήση τους 

ως φωτοευαισθητοποιητές σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Επιπλέον μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στην ιατρική, ως μέσα για την καταπολέμηση διαφόρων 

ασθενειών, όπως ο καρκίνος, η αρθρίτιδα ή η φλεγμονή, μέσω της φωτοδυναμικής 

θεραπείας, όπου δρουν και πάλι ως φωτοευαισθητοποιητές, οι οποίοι μέσω 

διέγερσής τους με ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους κύματος παράγουν δραστικά 

είδη οξυγόνου, π.χ. 1O2 (singlet oxygen). Στη παρούσα διπλωματική εργασία, 

συντέθηκε και μελετήθηκε η δομή της εικόνας 1, η οποία όπως φαίνεται 

αποτελείται από δυο τμήματα. Μια Al-porphyrin, και συγκεκριμένα την Al-TPP, με 

αξονικό υποκαταστάτη μία διφαινυλαλανίνη με -BOC προστατευτική ομάδα (εικόνα 

1). Επιπλέον συντέθηκε το C60-1PPV-pyridine, με σκοπό να γίνει τιτλοδότηση της 

ένωσης αυτής με την Al-TPP.  

 

 

Εικόνα 1. Η δομή που συντέθηκε και μελετήθηκε στη παρούσα εργασία 

Al-TPP- Phe-Phe-Boc

C60-1PPV-pyridine
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ 

 

gr:    gram 

MW:    Molecular Weight  

mM:    milimolar 

NMR:    Nuclear Magnetic Resonance 

UV-Vis:   Ultraviolet-Visible spectroscopy 

TPP:   Tetra Phenyl Porfyrin 

Al-TPP:   Aluminum-Tetra Phenyl Porfyrin 

Al-TPP-Phe-Phe-BOC: Aluminum-Tetra Phenyl Porfyrin-biphenylalanine 

C60:   Fullerene 

1PPV-pyridine:  (E)-2,5-Bis(dodecyloxy)-4-[2-(pyridin-4-yl)vinyl]benzaldehyde 

C60- 1PPV-pyridine: προϊόν αντίδρασης Prato 
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1. Εισαγωγή 

1.1 ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

Οι πορφυρίνες είναι ετεροκυκλικές ενώσεις, οι 

οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε 

διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων τόσο χημικών 

όσο και βιολογικών ενζυμικών συστημάτων, όπως 

για παράδειγμα η φωτοσύνθεση και η μεταφορά-

αποθήκευση του οξυγόνου. Ο πορφυρινικός 

δακτύλιος θεωρείται από τους πιο αγαπητούς μακροκυκλικούς δακτυλιούς στη 

φύση, καθώς είναι ελκυστικός δακτύλιος για τα μέταλλα και λόγω της ευελιξίας του, 

μπορεί να συναρμοστεί με πλήθος μετάλλων του περιοδικού πίνακα. Η συναρμογή 

πραγματοποιείται από τα άζωτα του τετραπολικου δακτυλίου, το αποτέλεσμα της 

οποίας οδηγεί σε μεγάλη ποικιλία συμπλόκων. Οι πορφυρινικοί δακτύλιοι είναι από 

τους πιο γνωστούς υποκαταστάτες ως προς τη θερμοδυναμική σταθερότητα, με 

ιδιαίτερες φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες οι οποίες δεν απατώνται σε 

άλλα μη αρωματικά ή μη κυκλικά συστήματα.1 Μερικά παραδείγματα συμπλόκων 

(εικόνα 1.1) είναι το σύμπλοκο πορφυρίνης με σίδηρο στις αιμοπρωτεϊνες, το οποίο 

είναι υπεύθυνο για το κόκκινο χρώμα του αίματος, καθώς και το σύμπλοκο 

πορφυρίνης με μαγνήσιο στις χλωροφύλλες το οποίο προσδίδει το πράσινο χρώμα 

των φύλλων.  

Εικόνα 1.1. Σύμπλοκα πορφυρίνης, η αίμη (αριστερά) και η χλωροφύλλη(δεξιά) 

Για το λόγο αυτό οι πορφυρίνες, όπως και πολλά από τα παράγωγά τους, είναι 

ουσίες με σημαντικές εφαρμογές, για παράδειγμα στην ιατρική και στα 

φωτοβολταικά συστήματα2. Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) είναι μια 

αναπτυσσόμενη μέθοδος στην ιατρική, η οποία με τη χρήση 

φωτοευαισθητοποιητών τετραπυρρολίου, αποσκοπεί στη θεραπεία ορισμένων 

όγκων αλλά και άλλων ασθενειών3. Επίσης χρησιμοποιούνται πορφυρίνες στη 

φωτοδυναμική4 διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, εκμεταλλεύοντας 

την ιδιότητα φθορισμού των συγκεκριμένων ενώσεων. Σε φωτοβολταικά 

συστήματα, οι πορφυρίνες, χρησιμοποιούνται ως δότες ηλεκτρονίων και έχουν 
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δυνατότητα απορρόφησης ακτινοβολίας. Από τη σύζευξη τους με δέκτες 

ηλεκτρονίων (νανοσωλήνες άνθρακα), προκύπτει δίοδος ή ηλεκτρικό πεδίο το οποίο 

επιτρέπει την κίνηση των ηλεκτρονίων προς ορισμένη κατεύθυνση. Έτσι καθώς 

απορροφάται ηλιακή ακτινοβολία, παρατηρείται ροή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω 

της διαφοράς δυναμικού που δημιουργείται στα άκρα της διόδου. 

1.1.1 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ5 

Οι πορφυρίνες είναι οργανικές μακροκυκλικές ενώσεις που υπάρχουν στη φύση, 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία τεσσάρων τροποποιημένων πυρρολικών 

υπομονάδων συνδεόμενων με α άνθρακες μέσω μεθινικών γεφυρών. Το όνομα 

τους οφείλεται στην ελληνική λέξη πορφύρα, καθώς είναι έγχρωμες ενώσεις με 

πολλούς συζυγιακούς δακτυλίους. 

Ο πρώτος που εφηύρε το σύστημα ονοματολογίας για τις πορφυρίνες ήταν ο Hans 

Fischer. Οι ονομασίες των ενώσεων αυτών δίνουν πληροφορίες για τις οργανικές 

πλευρικές ομάδες που είναι συνδεδεμένες στα διάφορα άτομα άνθρακα του 

πορφυρινικού δακτυλίου. Σύμφωνα με τον Fischer, οι β – υποκατεστημένες θέσεις 

του δακτυλίου αριθμούνται από το 1 έως 8, οι meso – υποκατεστημένες θέσεις από 

το α έως δ, ενώ οι α – υποκατεστημένες θέσεις παραμένουν αναρίθμητες, όπως 

φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.1 Επισήμανση των α–ανθράκων, των β–ανθράκων και των meso–ανθράκων του πορφυρινικού 
δακτυλίου. 

Σύμφωνα με το σύστημα IUPAC, αριθμούνται όλα τα άτομα άνθρακα του δακτυλίου 

καθώς και τα άτομα του αζώτου. Ο αριθμός των όμοιων υποκαταστατών 

υποδηλώνεται με τα αριθμητικά προθέματα δι-, τρι-, τέτρα- κ.τ.λ. Πριν από την 

ονομασία του συμπλόκου μπορούμε να θέσουμε τα προθέματα cis, trans, fac, mer 

προκειμένου να υποδηλώσουμε την μορφή της πορφυρίνης. 
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Εικόνα 1.1.2 Αρίθμηση των ατόμων C και Ν, σύμφωνα με το σύστημα της IUPAC. 

Όταν είναι γνωστή, η διάταξη των αξονικών υποκαταστατών υποδηλώνεται 
χρησιμοποιώντας τα α και β πριν από το όνομα κάθε αξονικού υποκαταστάτη. Το α 

δείχνει ότι ο υποκαταστάτης, βρίσκεται κάτω από το επίπεδο, ενώ το β ότι 

βρίσκεται πάνω από αυτό. Όταν το μόριο είναι παρόν ως ανιονικός υποκαταστάτης, 

τότε παίρνει την κατάληξη –άτο. Συνεπώς η πορφυρίνη ονομάζεται πορφυρινάτο. 

1.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ6 

Οι πορφυρίνες χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες των τετραπυρρολικών 

συστημάτων, οι οποίες καθιστούν αυτά τα μόρια μοναδικά και απαραίτητα για την 

ζωή, λόγω της χρήσης τους ως βίο- υποκαταστάτες. Οι πορφυρίνες είναι 

μακροκυκλικές ενώσεις και αποτελούνται από τέσσερις πυρήνες 

πυρόλης ενωμένους κυκλικά με τέσσερις ρίζες μεθινίου (=C-). Ανήκουν στις 

αρωματικές ενώσεις, υπακούουν δηλαδή στον κανόνα του Hückel7 για 

αρωματικότητα, κατέχοντας 4n + 2π ηλεκτρόνια. Ο πορφυρινικός δακτύλιος έχει 

διαστάσεις 9 Å, διάμετρο 4,2 Å και διαθέτει 18π ηλεκτρόνια που είναι 

απεντοπισμένα σε όλη τη περιφέρεια του πορφυρινικού συστήματος. Έτσι οι 

μακρόκυκλοι των πορφυρινών είναι εξαιρετικά συζυγή συστήματα. Τόσο τα άτομα 

άνθρακα όσο και του αζώτου έχουν sp2 υβριδισμό ώστε τα μήκη των δεσμών να 

κυμαίνονται από 134 – 145 pm και γωνίες 107-126ο. 

Οι πορφυρίνες με αντικατάσταση μερικών ή όλων των περιφερειακών θέσεων με 

διάφορες πλευρικές ομάδες, τυπικά θεωρούνται σαν παράγωγα της πορφίνης. 

Παράγωγα πορφυρίνης θεωρούνται τα μόρια με αντικατάσταση των exo-

υδρογόνων στις θέσεις 2,3,7,8,12,13,17,18, οι οποίες είναι γνωστές ως β-

υποκατεστημένες ή των μεθινικών υδρογόνων στις θέσεις 5,10,15,20 γνωστές ως 

meso-υποκατεστημένες πορφυρίνες.  

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Εικόνα 1.1.3. α - θέσεις, meso - θέσεις και β - θέσεις των υδρογόνων στον πορφυρινικό δακτύλιο. 

Οι X-ray κρυσταλλογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι η διαμόρφωση του 

πορφυρινικού δακτυλίου είναι επίπεδη στο χώρο. Τα 2 πρωτόνια που είναι ενωμένα 

στα αντιδιαμετρικά άζωτα του πορφυρινικού δακτυλίου είναι όξινα και μπορούν να 

αντικατασταθούν εύκολα από μεταλλικά ιόντα. Η απόσταση του πυρρολικού 

αζώτου από το κέντρο του δακτυλίου είναι 2.04 Å για την ελεύθερη πορφυρίνη και 

2.10 Å για τις μεταλλοπορφυρίνες.  

Ωστόσο, ο δακτύλιος μετά από τη μετάλλωση (ειδικά για μικρά μέταλλα, όπως το 

Ni2+) στρέφεται, τόσο ώστε να μεγιστοποιήσει το δεσμό του με το μέταλλο, 

χάνοντας το χαρακτηριστικό του επίπεδου μορίου (Εικόνα 1.2.4). Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει όταν στις meso θέσεις του δακτυλίου συνδεθούν ογκώδεις 

υποκαταστάτες (Εικόνα 1.2.5). Σφαιρικά μεταλλικά ιόντα από 60-70 pm βρίσκονται 

στην κεντρική κοιλότητα ενώ για ιόντα μεγαλύτερα από 70 pm βρίσκονται έξω από 

το επίπεδο που ορίζουν τα 4 άζωτα του δακτυλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Εικόνα 1.1.4. Νi-Μεταλλωμένος πορφυρινικός       Εικόνα 1.1.5. Πορφυρινικός δακτύλιος με  

                              δακτύλιος                                                                                                     ογκώδεις υποκαταστάτες    

 

Οι πορφυρίνες, όπως και τα παράγωγα τους, είναι χρωμοφόρες ενώσεις με 

χαρακτηριστικό έντονο μωβ χρώμα. Είναι φθορίζουσες κρυσταλλικές οργανικές 

ενώσεις οι οποίες λόγω της υψηλής συζυγίας εμφανίζουν πολύ έντονες ζώνες 

απορρόφησης στην ορατή περιοχή. Τέλος, οι πορφυρίνες θεωρούνται ως δότες και 

δέκτες ηλεκτρονίων για τη φωτοεπαγόμενη μετακίνηση των ηλεκτρονίων, το οποίο 

είναι το κλειδί για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. 
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1.1.3 ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

Οι μεταλλοπορφυρίνες είναι ενώσεις στις οποίες όλα τα άζωτα της ελεύθερης 

περιοχής στο εσωτερικό του δακτυλίου, συνδέονται με ποικιλία μεταλλικών ιόντων. 

Μια πορφυρίνη χωρίς το μεταλλικό ιόν στην κοιλότητα της μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ελεύθερη βάση, καθώς οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι ακόρεστα τετραδοντικά 

μακροκυκλικά ligands και μπορούν να προσδεθούν σαν υποκαταστάτες με δισθενή 

ή τρισθενή μεταλλικά ιόντα, που συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Lewis. Η 

μετάλλωση γίνεται εύκολα με την αποχώρηση των δύο ευκόλως αποχωρούντων 

πρωτονίων που είναι συνδεδεμένα στα δύο από τα τέσσερα άζωτα του 

πορφυρινικολυ συστήματος. 

 

Εικόνα 1.1.6. Αντίδραση μετάλλωσης 

Όπως προαναφέρθηκε, οι πορφυρίνες εμφανίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη 

μεταφορά ηλεκτρονίων σε ενζυμικά συστήματα και είναι από τους πιο γνωστούς 

υποκαταστάτες ως προς τη θερμοδυναμική σταθερότητα με φυσικές, χημικές και 

βιολογικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να δεχτούν δύο ιόντα υδρογόνου 

και να σχηματίσουν διπρωτικά οξέα με φορτίο 2+, ή να δώσουν δυο πρωτόνια και 

να γίνουν ανιόντα με φορτίο 2-. 

Η προσθήκη μετάλλου μπορεί να γίνει άμεσα από τους ζωντανούς οργανισμούς 

(βιοσύνθεση) ή από χημικές διεργασίες (σύνθεση από την αντίδραση των 

πορφυρίνης με μεταλλικά άλατα). Οι περισσότερες μεταλλο-πορφυρίνες έχουν το 

μεταλλικό ιόν με αριθμό συναρμογής 4. Μερικές έχουν δομή τετραγωνικής 

διπυραμίδας με αριθμό συναρμογής 5 ή παραμορφωμένου τετράεδρου με αριθμό 

συναρμογής 6. Τα σύμπλοκα αυτά δημιουργούνται με την προσθήκη ενός ή δυο 

υποκαταστατών στο μεταλλικό ιόν.  

Παράδειγμα αποτελεί το σύμπλοκο υψηλού σπίν Fe(III)- πρωτοπορφυρίνη ΙΧ. Στη 

περίπτωση αυτή, η μεταλλοπορφυρίνη ονομάζεται αίμη και αποτελεί προσθετική 

ομάδα οξυγονοδεσμευτικών πρωτεΐνών, όπως η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη. 

Η αιμοσφαιρίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ η 

μυοσφαιρίνη βρίσκεται στο αίμα και μεταφέρει το οξυγόνο από το αίμα στα 

μιτοχόνδρια για να χρησιμοποιηθεί στην αναπνευστική αλυσίδα. Οι πρωτεΐνες 

αυτές ανήκουν στην σπουδαιότερη κατηγορία ενώσεων των βιολογικών 

συστημάτων με μέταλλα. Επιπλοκές στη σύνθεση της αίμης μπορούν να οδηγήσουν 
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σε διαταραχές του μεταβολισμού και στην εκδήλωση ασθενειών όπως είναι οι 

θαλασσαιμίες και η πορφυρία.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.7. Αίμη 

1.1.4 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ8 

Στον ανθρώπινο οργανισμό, υπάρχουν τρεις μορφές της πορφυρίνης, η 

πρωτοπορφυρίνη(PROTO), η ουροπορφυρινη(URO) και η κοπροπορφυρίνη(COPRO). 

Η πρωτοπορφυρίνη ή αλλιώς 2-προπιονο-2-μέθυλο-4-βίνυλο έχει ισομερή από Ι – 

ΙΧ. Η πρωτοπορφυρίνη μπορεί να βρεθεί σε βιολογικά μόρια όπως οι καταλάσες, το 

κυτόχρωμα b, η γλοβίνη και οι περοξιδάσες. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.8. Η χημική δομή της πρωτοπορφυρίνης 

 Η χημική ονομασία της ουροπορφυρίνης είναι 4-προπιονο-4-ακέτονο με ισομερή Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ.  

Εικόνα 1.1.9. Η χημική δομή της ουροπορφυρίνης 
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Η χημική ονομασία της κοπροπορφυρίνης είναι 4-προπιονο-4-μέθυλο με ισομερή Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ.  

Εικόνα 1.1.10. Η χημική δομή της κοπροπορφυρίνης 

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1.1.3, ένα παράδειγμα συμπλόκου της 

πρωτοπορφυρίνης, είναι η αίμη, Fe(III)- πρωτοπορφυρίνη ΙΧ, η οποία αποτελεί 

προσθετική ομάδα οξυγονοδεσμευτικών πρωτεϊνών, όπως η αιμοσφαιρίνη και η 

μυοσφαιρίνη.   

Η αιμοσφαιρίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων και 

εμφανίζεται στο αίμα. Είναι σφαιρική και αποτελείται από δυο ζεύγη διαφορετικών 

υπομονάδων (πεπτιδικές αλυσίδες), οι οποίες είναι ομόλογες με παρόμοιες 

τρισδιάστατες δομές και από τέσσερις προσθετικές ομάδες αίμης. Η ανθρώπινη 

αιμοσφαιρίνη Α, αποτελείται από δύο α και δύο β πεπτιδικές αλυσίδες, στην οποία 

κάθε πεπτιδική αλυσίδα, περιέχει μία προσθετική ομάδα, αίμη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.11. Η τεταρτοταγής δομή της αιμοσφαιρίνης (αριστερά) και η χημική δομή της αίμης (δεξιά)
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Η αίμη αποτελείται από ένα οργανικό συστατικό και ένα κεντρικό άτομο σιδήρου. 

Το οργανικό συστατικό, ονομάζεται πρωτοπορφυρίνη και αποτελείται από τέσσερις 

πυρρολικούς δακτυλίους ενωμένους με γέφυρες μεθενίου. Το άτομο του σιδήρου 

βρίσκεται στο κέντρο της πρωτοπορφυρίνης, βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση 

Fe2+ κάτω από κανονικές συνθήκες και είναι ενωμένο με τα τέσσερα πυρρολικά 

άτομα αζώτου. 

 Το ιόν σιδήρου μπορεί να σχηματίσει δύο επιπλέον δεσμούς, έναν από κάθε 

πλευρά του επιπέδου της αίμης. Αυτές οι θέσεις πρόσδεσης, ονομάζονται πέμπτη 

και έκτη θέση συναρμογής. Στην αιμοσφαιρίνη, η πέμπτη θέση συναρμογής 

καταλαμβάνεται από τον ιμιδαζολικό δακτύλιο ενός καταλοίπου ιστιδίνης της 

πρωτεΐνης, ενώ η έκτη θέση μπορεί να προσδέσει οξυγόνο ή να παραμείνει 

ελεύθερη, όπως στην περίπτωση της δεοξυαιμοσφαιρίνης. Το ιόν σιδήρου 

βρίσκεται περίπου 0,4Å έξω από το επίπεδο της πορφυρίνης, διότι ο σίδηρος στη 

συγκεκριμένη οξειδωτική κατάσταση δεν χωράει στην οπή, λόγω μεγέθους. Ωστόσο, 

μετά την πρόσδεση του μορίου οξυγόνου στην έκτη θέση συναρμογής του ιόντος 

σιδήρου, η ανακατανομή ηλεκτρονίων μέσα στον σίδηρο έχει ως αποτέλεσμα τη 

σμίκρυνση του ιόντος και την εισαγωγή του στο επίπεδο της πορφυρίνης.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.12. Τρισδιάστατη δομή του μορίου της αιμοσφαιρίνης 

Η μυοσφαιρίνη10 είναι η κύρια πρωτεΐνη μεταφοράς οξυγόνου στους μυϊκούς 

ιστούς. Πιο συγκεκριμένα είναι μία σιδηροπρωτεΐνη δέσμευσης και μεταφοράς 

οξυγόνου, στους σκελετικούς μύες και τις λείες μυικές ίνες των σπονδυλωτών και 

σχεδόν όλων των θηλαστικών, διαμέσου των μυικών κυττάρων. Η μυοσφαιρίνη 

είναι μια σχετικά μικρή σφαιρική πρωτεΐνη μονής αλυσίδας, που αποτελείται από 

153 αμινοξέα. Η ικανότητά της να δεσμεύει οξυγόνο, έγκειται στην παρουσία της 

αίμης, μιας μη πολυπεπτιδικής προσθετικής ομάδας που αποτελείται 

πρωτοπορφυρίνη ΙΧ και από ένα κεντρικό άτομο σιδήρου. Επίσης, έχει την 

ικανότητα απελευθέρωσης οξυγόνου, όταν αυτό βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή 

πίεση. Εμφανίζει ομοιότητες με την αιμοσφαιρίνη ως προς το ρόλο και το είδος, 

καθώς και οι δυο είναι σιδηροπρωτεΐνες με κύριο ρόλο τη δέσμευση οξυγόνου. 
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Εικόνα 1.1.13. Η τριτοταγής δομή της μυοσφαιρίνης 

Μια άλλη κατηγορία στη οποία εμφανίζονται οι πορφυρίνες είναι τα κυτοχρώματα, 

όπως για παράδειγμα το κυτόχρωμα c και το P450, τα οποία είναι αιμοπρωτεϊνες 

που μεταφέρουν ηλεκτρόνια σε αερόβια κύτταρα και συμμετέχουν σε ποίκιλες 

διεργασίες, όπως οι ενδημικές αντιδράσεις. 

Τα κυτοχρώματα τύπου C, ανήκουν στην ομάδα των αιμοπρωτεϊνών, όπου η 

προσθετική ομάδα (αίμη) είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένη με ένα πολυπεπτίδιο. Η 

πρόσδεση γίνεται μέσω δύο θειοαιθερικών δεσμών, που προκύπτουν από την 

ένωση των βινυλικών ομάδων της αίμης (πρωτοπορφυρίνης) και των 

σουλφιδρυλικών ομάδων των καταλοίπων κυστεΐνης. Το κυτόχρωμα C είναι 

ευδιάλυτο και απαραίτητο συστατικό της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, καθώς 

το ίδιο υφίσταται είτε οξείδωση, είτε αναγωγή. Το συγκεκριμένο κυτόχρωμα είναι 

χαλαρά συνδεδεμένο στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. 11,12 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.14. Κυτόχρωμα C 

Το κυτόχρωμα P450 όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στη ομάδα των αιμοπρωτεινών 

με κύριο ρόλο τη μεταφορά ηλεκτρονίων. Εντοπίζεται σχεδόν σε όλους τους 

οργανισμούς όπως επίσης και στον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται σε 

όλους τους κυτταρικούς τύπους των θηλαστικών, εκτός από τα σκελετικά μυϊκά 

κύτταρα και τα ερυθροκύτταρα. Το συγκεκριμένο κυτόχρωμα, έχει σημαντικό ρόλο 

τόσο στο μεταβολισμό ενδογενών ουσιών, όπως στεροειδών, χολικών οξέων και 
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ορισμένων βιταμινών όσο και στη προστασία των οργανισμών από τις διάφορες 

τοξικές ουσίες. Το κυτόχρωμα P450 συμμετέχει στον κύκλο του αζώτου, καθώς και 

σε ενζυμικές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Η θέση τους μέσα στο κύτταρο είναι 

το ενδοπλασματικό δίκτυο. 13 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.15. Κυτόχρωμα P450 

Στους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, η χλωροφύλλη ανήκει στην οικογένεια των 

πορφυρινών, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στη φωτοσύνθεση, καθώς μεταφέρει 

φωτοχημικά ηλεκτρόνια στα φωτοσυστήματα των φυτών. Η φωτοσύνθεση 

λαμβάνει χώρα στους χλωροπλάστες, όπου ο κύριος υποδοχέας είναι η 

χλωροφύλλη τύπου α. Η τύπου α χλωροφύλλη, είναι ένας υποκατεστημένος 

τετραπολικός δακτύλιος στον οποίο τα 4 άζωτα είναι συναρμοσμένα με το ιόν 

μαγνησίου, Mg+. Η βασική λειτουργία του συμπλόκου είναι να απορροφά φωτόνια 

στην περιοχή ορατού-υπεριώδους.14,15 

Εικόνα 1.1.16. Χλωροφύλλη α, σύμπλοκο πορφυρίνης με το ιόν μαγνησίου Mg+ 
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1.1.5. ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ16,17 

Εικόνα 1.1.17 Η βιοσυνθετική πορεία της αίμης στα θηλαστικά 

Το πρώτο βήμα της βιοσύνθεσης των πορφυρινών στα θηλαστικά είναι η αντίδραση 

συμπήκνωσης της γλυκίνης με το ηλεκτρύλο-CoA υπό την κατάλυση τη συνθάση του 

δ- αμινοολεβουλινικού, για το σχηματισμό του μορίου δ- αμινοολεβουλινικού. Δυο 

μόρια δ- αμινοολεβουλινικού συμπυκνώνονται προς το σχηματισμό του ενδιάμεσου 

μορίου πορφοχολινογόνο, όπου στη συνέχεια τέσσερα μόρια πορφοχολινογόνου 

συμπυκνώνονται με κατεύθυνση από την κεφαλή προς την ουρά προς το 

σχηματισμό ενός γραμμικού τετραπυρρολίου. Η αντίδραση συμπύκνωσης 

καταλύεται από το ενζυμο, απαμινάση του πορφοχολινογόνου. Το δεσμευμένο στο 

ένζυμο γραμμικό τετραπυρρόλιο κυκλοποιείται με τη βοήθεια της συνθάσης για το 

σχηματισμό του ισομερούς ουροπορφοχολινογόνου ΙΙΙ, το οποίο εμφανίζει 

ασύμμετρη διάταξη των πλευρικών αλυσίδων. Έπειτα ακολουθούν οι αντιδράσεις οι 

οποίες τροποποιούν τις πλευρικές αλυσίδες και το βαθμό κορεσμού του 

πορφυρινικού δακτυλίου. Το κοπροπορφυρινογόνο ΙΙΙ σχηματίζεται με 

αποκαρβοξυλίωση των πλευρικών αλυσίδων του οξικού. Η δημιουργία διπλών 

δεσμών στο πορφυρινικό δακτύλιο και η μετατροπή των δύο από τις πλευρικές 

αλυσίδες προπιονικού σε βινυλικές ομάδες αποδίδουν τη πρωτοπορφυρίνη ΙΧ. Η 

χηλική συμπλοκοποίηση με σίδηρο αποδίδει τελικά την αίμη, τη προσθετική ομάδα 

των πρωτεϊνών, όπως η μυοσφαιρίνη, η αιμοσφαιρίνη, η καταλάση, η 

υπεροξειδάση και το κυτόχρωμα c.18 
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1.1.6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ19 

Οι πορφυρίνες λόγω της μεγάλης βιολογικής τους σημασίας είναι αντικείμενο 

μεγάλης μελέτης.  

Ο Rothemund, πρώτος, το 193920 συνέθεσε πορφυρίνη από ανάμειξη αλδεΰδης και 

πυρρολίου σε πυριδίνη. Το 1941 μαζί με τον Menotti συνέθεσαν την 

τετραφαίνυλοπορφυρινη (TPP), με ανάμειξη πυρρολίου, βενζαλδεύδης και 

πυριδίνης σε μεθανόλη, υπό ατμοσφαιρική πίεση για μερικές μέρες. 

Στην συνέχεια, ο Alder το 196721, πρότεινε για την σύνθεση της μεσο – 

τετραφαίνυλο πορφυρίνης την ανάμειξη βενζαλδεΰδης και πυρρολίου σε 

προπιονικό οξύ για 30 λεπτά, σε αερόβιες συνθήκες δίνοντας ικανοποιητική 

απόδοση. Στην πορεία, οι ερευνητές εφάρμοσαν την μέθοδο του Alder με διάφορες 

πορφυρίνες: αλειφατικές, αρωματικές, ετεροκυκλικές και μελέτησαν τους τρόπους 

με τους οποίους μπορεί να γίνει η αντίδραση με το πυρρόλιο και την πυριδίνη. Με 

αυτό τον τρόπο συγκέντρωσαν πληροφορίες για τις χημικές ιδιότητες τόσο των 

υποκατεστημένων όσο και των μη υποκατεστημένων πορφυρινών. 

Με το πέρασμα των χρόνων, η σύνθεση των πορφυρινών βελτιώθηκε σημαντικά. 

Εκτεταμένες μελέτες έγιναν για την σύνθεση των μόνο-, δι- και τρι- πεπτίδυλο 

παραγώγων της μεσοαίμης και διαφόρων πορφυρινικών παραγώγων του Zn, τα 

οποία συνδέονται με μια κινόνη μέσω μιας πολυγλυκινικής αλυσίδας. 

Περαιτέρω σύνθεση λειτουργικών πορφυρινών πραγματοποιήθηκε μέσω 

συναρμογής ομάδων, όπως υδροξαμική ομάδα ή αμινοξύ στην πορφυρίνη. Η 

έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Little και βασίζεται στην προσθήκη στο 

προπιονικό οξύ πυρρολίου και δυο αλδευδών, εκ των οποίων η μία είναι μη 

λειτουργική. Στην συνέχεια, το μίγμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού με αποτέλεσμα 

την δημιουργία μίγματος πολλών πορφυρινών. Στην εικόνα που ακολουθεί, 

φαίνονται οι διάφοροι τρόποι σύνθεσης πορφυρινών κατά Little. 
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Εικόνα 1.1.18. Σύνθεση λειτουργικών πορφυρινών κατά Little 

Τα τελευταία χρόνια η επικρατέστερη μέθοδος σύνθεσης μεσο – υποκατεστημένων 

πορφυρινών είναι αυτή που προτάθηκε από τον Lindsey. Η μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει δύο στάδια:  

 Πρώτο στάδιο, αποτελείται από την σύνθεση του διπυρρομεθανίου από 

πυρρόλιο και μια αλδεΰδης. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.19. 1ο Στάδιο: Σύνθεση διπυρρομεθανίου από πυρρολικές πρόδρομες ενώσεις 

 

 Δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια αντίδραση συμπύκνωσης 

διπυρρομεθανίων, τύπου MacDonald22. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.20. 2ο Στάδιο: αντίδραση τύπου Mc Donald 2 + 2 συμπύκνωσης 
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Οι συνθετικές πορφυρίνες μπορούν επίσης να προκύψουν και από άλλες 

αντιδράσεις συμπύκνωσης όπως και αντικατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, είναι 

εφικτό να παραχθούν είτε από συμπύκνωση δακτυλίων στο πορφυρινικό σκελετό 

(εικόνα 1.1.21), είτε από αντικατάσταση ατόμων C στο πορφυρινικό σκελετό (εικόνα 

1.1.22) είτε από αντικατάσταση ατόμων C και συμπύκνωση δακτυλίων στο 

πορφυρινικό σκελετό (εικόνα 1.1.23). 

 

Εικόνα 1.1.21. Παραδείγματα συνθετικών πορφυρινών από συμπύκνωση δακτυλίων στο πορφυρινικό σκελετό 

 

Εικόνα 1.1.22. Παραδείγματα συνθετικών πορφυρινών από αντικατάσταση ατόμων C στο πορφυρινικό σκελετό 

 

Εικόνα 1.1.23. Παραδείγματα συνθετικών πορφυρινών από αντικατάσταση ατόμων C και συμπύκνωση 

δακτυλίων στο πορφυρινικό σκελετό 
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Χημικοί μετασχηματισμοί σε φυσικές και συνθετικές πορφυρίνες οδηγούν σε 

σχηματισμό ενός μεγάλου αριθμού ενώσεων, πολλές από τις οποίες 

χρησιμοποιούνται ως μοντέλα ενζυμικών συστημάτων. Ειδικότερα μπορούν να 

προκύψουν από πυρηνόφιλη - ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση σε meso κυρίως 

θέσεις τόσο σε πορφυρίνες όσο και σε χλωρίνες (εικόνα 1.1.24).23,24 

 

Εικόνα 1.1.24. Πορεία σύνθεσης συνθετικών πορφυρινών με πρόδρομες πυρρολικές ενώσεις 
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1.2. ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση της δομής της εικόνας 1 και ο 

χαρακτηρισμός αυτής. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η πρόσδεση της 

διφαινυλαλανίνης πάνω στην Al-TPP, οδηγώντας στο σύμπλοκο της εικόνας 1. 

Έπειτα, έγινε η σύνθεση της C60-1PPV-pyridine με μελλοντικό στόχο την 

τιτλοδότηση των δύο ενώσεων και τη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας δομής. Όλες 

οι ενώσεις χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους και με 

φασματοσκοπία πυρηνικού συντονισμού (NMR). 

 

 

 

Εικόνα 1. Η δομή που συντέθηκε και μελετήθηκε στη παρούσα εργασία 

 

 

 

 

 

 

Al-TPP- Phe-Phe-Boc

C60-1PPV-pyridine
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2. Πειραματικό μέρος25 ,26 

2.1. Σύνθεση 2,5-bis(dodecyloxy)terephtalaldehyde (αντίδραση υποκατάστασης)25 

 

 

 

Αντίδραση 2.1. Αντίδραση υποκατάστασης προς παραγωγή της 2,5-bis(dodecyloxy)terephtalaldehyde 

Molecule Eg Mw(gr/mol) m(gr) V(ml) n(mmol) 

1,4-bis(bromomethyl)-2,5-
bis(dodecyloxy)benzene 

1 632.59 1 - 1.58 

NaHCO3 15 84.01 1.99 - 2.37 

DMSO - - - 25.8 - 

 

Σε μια σφαιρική φιάλη των 250ml προστέθηκαν τα αντιδρώντα (1 gr 1,4-

bis(bromomethyl)-2,5-bis(dodecyloxy)benzene και 1.99gr NaHCO3), ο διαλύτης 

(25.8ml DMSO) και ένας μαγνήτη ανάδευσης. Έπειτα έγινε προσαρμογή κάθετου 

ψυκτήρα και η μεταφορά της φιάλης σε προθερμασμένο ελαιόλουτρο 100οC. Το 

διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση για 1.5 ώρα, για τη πραγματοποίηση της 

αντίδρασης. Μετά το πέρας της αντίδρασης προστέθηκαν περίπου 220 ml στη 

φιάλη η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε παγόλουτρο, ώστε η θερμοκρασία της 

να είναι κατάλληλη για διήθηση. Έγινε διήθηση του διαλύματος υπό κενό, ενώ καθ 

όλη τη διάρκεια η φιάλη ήταν βυθισμένη σε παγόλουτρο. Έπειτα έγιναν μερικές 

εκπλύσεις με νερό για όσο το δυνατόν καλύτερη απομάκρυνση του διαλύτη DMSO. 

Τέλος για την απομάκρυνση του νερού, προστέθηκε ξηραντικό το οποίο όταν 

δέσμευσε το νερό που είχε μείνει, απομακρύνθηκε με απλή διήθηση.  

2.1.1 Καθαρισμός της 2,5-bis(dodecyloxy)terephthalaldehyde από την αρχική ουσία 

1,4-bis(bromomethyl)-2,5-bis(dodecyloxy)benzene  

Πρώτο βήμα κατά την χρωματογραφία στήλης, ήταν το πακετάρισμα της στήλης, με 

λίγο βαμβάκι, άμμο, το πληρωτικό υλικό (Silica gel) και άμμο ξανά. Ο διαλύτη 

έκλουσης ήταν Hexane: CH2Cl2 με αναλογία 3:1. Χαρακτηριστικό της στήλης ήταν το 

πάχος και το χαμηλό ύψος του πληρωτικού υλικού. Έγινε η προσθήκη του 

δείγματος, το οποίο είχε έντονο κίτρινο χρώμα και όταν αυτό έφτασε στο ύψος της 

άμμου, προστέθηκε διαλύτης έκλουσης. Η συλλογή κλασμάτων ξεκίνησε όταν το 

διάλυμα που εξέρχονταν από τη στήλη, χρωματίστηκε με ελαφρύ κίτρινο, καθώς 

εξέρχεται πρώτα η διαλδεϋδη και στη συνέχεια η αρχική ουσία. Η λήψη κλασμάτων 

σταμάτησε στο σημείο που εμφανίστηκε μίγμα των δύο ουσιών, ύστερα από έλεγχο 

με χρωματογραφία TLC. 
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2.2. Σύνθεση 1-PV-aldehyde (Αντίδραση Wittig)25 

 

 

 

 

Αντίδραση 2.2. Αντίδραση Wittig προς παραγωγή trans 1-PV-aldehyde 

Molecule Eg Mw(gr/mol) m(gr) V(ml) n(mmol) 

3-φαινυλοφωσφίνη 1 434.31 0.86 - 0.199 

Διαλδεΰδη 1 502.4 0.100 - 0.199 

Dry CH2Cl2  - - 13 - 

LiEth  - - 0.52 - 

 

Σε μια δίλαιμη σφαιρική φιάλη, στην οποία το ένα στόμιο ήταν κλειστό με πώμα, 

τοποθετήθηκε μια παγίδα που συνδέθηκε με αντλία υψηλού κενού και αζώτου, 

αφότου είχαν προστεθεί σε αυτήν 86 mgr 3-φαίνυλοφωσφίνης, 100 mgr 

διαλδεΰδης και ένας μαγνήτης ανάδευσης. Η φιάλη συνδέθηκε για μερικά λεπτά 

στο κενό, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε στο άζωτο. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιήθηκε για την πλήρη απομάκρυνση της υγρασίας, καθώς το νερό 

αντιδρά βίαια με το καταλύτη της αντίδρασης (LiEth). Στη συνέχεια έγινε η 

μεταφορά του διαλύτη  ̴15ml dry CH2Cl2 στη φιάλη της αντίδρασης, με τη βοήθεια 

σύριγγας. Τέλος, έγινε η προσθήκη   ̴0.5 ml LiEth στάγδην, και η αντίδραση αφέθηκε 

υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά. Μετά το πέρας της 

αντίδρασης, έγινε προσθήκη 2 σταγόνων HCl 37%, για την εξουδετέρωση της βάσης. 

Το διάλυμα μεταφέρθηκε σε χοάνη στην οποία πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις. Το 

προϊόν ήταν στην οργανική φάση. Η πρώτη εκχύλιση έγινε με προσθήκη CH2Cl2, 

όπου συλλέχτηκε η οργανική φάση. Η επόμενη έγινε στην υδατική φάση με τον ίδιο 

διαλύτη για τυχόν υπολείμματα προϊόντος στη φάση αυτή. Τέλος έγινε δύο φορές 

εκχύλιση στην οργανική φάση με νερό, για όσο τον δυνατόν καλύτερη 

απομάκρυνση της υγρασίας. 

Μετά το πέρας των εκχυλίσεων, συλλέχτηκε η οργανική φάση όλων σε μια σφαιρική 

φιάλη των 250ml στην οποία έγινε η απόσταξη του διαλύτη και η ξήρανση του 

προϊόντος. 
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2.2.1 Διαχωρισμός του μίγματος Trans-1-PV-aldehyde, cis-1-PV-aldehyde από τα 

παραπροϊόντα της αντίδρασης 

Ο διαχωρισμός της trans από τη cis 1-PV-aldehyde, έγινε με χρωματογραφία στήλης. 

Αρχικά έγινε το πακετάρισμα της στήλης με λίγο βαμβάκι, άμμο, το πληρωτικό υλικό 

(Silica gel) και άμμο ξανά. Κατά το πακετάρισμα, χρησιμοποιήθηκε μίγμα διαλυτών 

Hexane:CH2Cl2 6:4. Έπειτα έγινε η προσθήκη του δείγματος με παράλληλη 

προσθήκη διαλύτη. Όταν το δείγμα πέρασε στο πληρωτικό υλικό, παρατηρήθηκε 

κίτρινο χρώμα. 

Σε πρώτη φάση, μετά από ήπια αύξηση πολικότητας [(Hexane:CH2Cl2 6:4)+ CH2Cl2 

1:1], διαχωρίστηκε η διαλδεΰδη που δεν αντέδρασε. Έπειτα συνέχισε η σταδιακή 

αύξηση της πολικότητας, μέχρι τη χρήση καθαρού διαλύτη CH2Cl2. Στο σημείο αυτό, 

το κλάσμα που λήφθηκε, είχε το μίγμα των αλδεϋδών cis και trans. Το διάλυμα 

μεταφέρθηκε σε σφαιρική φιάλη και στην συνέχεια στο ρότορα για την 

απομάκρυνση του CH2Cl2. 

2.2.2 Διαχωρισμός της Trans-1-PV-aldehyde από τη cis-1-PV-aldehyde 

Το μίγμα των αλδεϋδών cis και trans, επαναδιαλύθηκε σε τολουόλιο, το οποίο ήταν 

ο διαλύτης του πακεταρίσματος. Στη συνέχεια έγινε το πακετάρισμα της στήλης 

όπως στη προηγούμενη ενότητα, με τη διαφορά ότι η στήλη ήταν πιο ψηλή με 

ψιλόκοκκη Silica gel (60, 35-70 μm) και ο διαλύτης ήταν το τολουόλιο. Έπειτα έγινε η 

προσθήκη του δείγματος και η σταδιακή αύξηση της πολικότητας (Toluene:Ethyl 

Acetate 98:2). Όταν πέρασε το δείγμα στο πληρωτικό υλικό, παρατηρήθηκε 

χρωματισμός της στήλης με κίτρινο χρώμα. Αρχικά απομακρύνεται η cis αλδεΰδη 

(ασθενές κίτρινο χρώμα) και στη συνέχεια η trans(έντονο κίτρινο). Το αρχικό 

κλάσμα είχε ασθενές κίτρινο χρώμα, το οποίο υποδηλώνει ότι κατέβαινε η cis 

αλδεΰδη. Στη συνέχεια, όταν το χρώμα του κλάσματος άρχισε να πυκνώνει έγινε 

έλεγχος με χρωματογραφία TLC, ώστε να εντοπιστεί το σημείο αλλαγής από το cis 

στο trans προϊόν. Όταν στο πλακίδιο TLC εμφανίζονταν μόνο το trans προϊόν, έγινε 

αύξηση της πολικότητας (95:5) και λήφθηκε η ουσία. Τέλος έγινε μεταφορά του 

διαλύματος στο ρότορα, για την πλήρη απομάκρυνση του διαλύτη. Το τελικό προϊόν 

ζύγιζε 96.5 mgr. 
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2.3 Σύνθεση PPV1-pyridine (Αντίδραση Prato)25 

 

 

 

 

Αντίδραση 2.3. Αντίδραση Prato για τη σύνθεση PPV1-pyridine 

Molecule Eg Mw(gr/mol) m(gr) V(ml) n(mmol) 

Φουλερένιο (C60) 1.2 720 0.1046 - 0.145 

Trans-1-PV-aldehyde 1 577.88 0.0700 - 0.1211 

Σαρκοζίμη 10 89.09 0.1078 - 1.211 

Τολουόλιο - - - 80 - 

 

Αρχικά σε μια σφαιρική φιάλη των 250ml, έγινε προσθήκη μαγνήτη ανάδευσης και 

εισαγωγή 105 mgr φουλερενίου, 70 mgr αλδευδης, 108 mgr σαρκοζίμης και 80ml 

τολουολίου. Έπειτα ολοκληρώθηκε η διάταξη με τη προσαρμογή ψυκτήρα στη 

σφαιρική και την εισαγωγή σε προθερμασμένο ελαιόλουτρο στους 1150C. Τέθηκε σε 

λειτουργία η ανάδευση και καλύφθηκε η σφαιρική με αλουμινόχαρτο, λόγω του ότι 

το μίγμα της αντίδρασης εμφάνιζε φωτοευαισθησία. Για την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης, απαιτήθηκαν 3 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων η θερμοκρασία του 

ελαιόλουτρου ήταν σταθερή στους 110-120οC. Μετά το πέρας των 3 ωρών, η φιάλη 

απομακρύνθηκε από το ελαιόλουτρο και αφέθηκε σε ηρεμία ώσπου η θερμοκρασία 

του διαλύματος να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση 

της αντίδρασης, έγινε χρωματογραφία TLC με Al2O3, για την επιβεβαίωση ύπαρξης 

του προϊόντος. Επόμενο βήμα ήταν ο καθαρισμός του διαλύματος με 

χρωματογραφία στήλης. 

2.3.1 Καθαρισμός του PPV1-pyridine από τα παραπρϊόντα της αντίδρασης Prato 

Πρώτο βήμα κατά την χρωματογραφία στήλης, ήταν το πακετάρισμα της όπως στη 

προηγούμενη ενότητα, με Silica gel και διαλύτη έκλουσης τολουόλιο. Έπειτα έγινε η 

προσθήκη του δείγματος με το διαλύτη έκλουσης, σε τρία στάδια. Ο διαχωρισμός 

των κλασμάτων ήταν ευδιάκριτος. Το πρώτο κλάσμα είχε έντονο μωβ χρώμα, και 

αντιστοιχούσε στη περίσσεια φουλερενίου. Μόλις λήφθηκε όλη η ποσότητα του 

πρώτου κλάσματος, αυξήθηκε ελάχιστα η πολικότητα (Toluene:Ethyl Acetate 98:2) 

και τότε η στήλη άρχισε να χρωματίζεται με ένα καστανό χρώμα. Η πολικότητα 

διατηρήθηκε σε αναλογία Toluene:Ethyl Acetate 95:5, μέχρι τη λήψη του δεύτερου 

κλάσματος, το οποίο περιείχε το επιθυμητό προϊόν. Το προϊόν μεταφέρθηκε σε vial, 

το οποίο με τη ξήρανση, ζύγιζε 95.5 mgr. Τέλος για το διαχωρισμό του προϊόντος 

από τη περίσσεια αλδεύδης, απαιτείται διαχωρισμός με υγρή χρωματογραφία 

HPLC. 
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2.4 Σύνθεση της Al-TPP-Phe-Phe-Boc (αντίδραση αντικατάστασης)26 

 

Αντίδραση 2.4. Αντίδραση αντικατάστασης της πορφυρίνης του ΟΗ με τη διφαινυλαλανίνη 

Molecule Eg Mw(gr/mol) m(gr) V(ml) n(mmol) 

Al-TPP 1 675 0.020 - 30.5 

Diphenylalanine 1.1 412.49 0.014 - 33.5 

Toluene  - - 7 - 

 

Αρχικά μια δίλαιμη σφαιρική συνδέθηκε με παγίδα στο σύστημα ροής κενού-

αζώτου, όπου έγινε προσθήκη της πορφυρίνης, της διαφαινυλαλανίνης και ενός 

μαγνήτη ανάδευσης. Η ροή κενού αζώτου χρησιμοποιήθηκε για τις απαιτήσεις του 

πειράματος, καθώς πραγματοποιήθηκε σε στείρες συνθήκες. Έπειτα έγινε η 

προσθήκη του διαλύτη στη φιάλη και η μεταφορά τους σε ελαιόλουτρο στους 70οC, 

overnight. Το χρώμα του διαλύματος σε αυτή τη φάση ήταν μώβ.  

Μετά το πέρας της αντίδρασης το χρώμα της αντίδραση έγινε βαθύ κόκκινο, και στο 

σημείο αυτό πραγματοποιήθηκε απόσταξη του διαλύτη υπό κενό. Η schlenk 

συνδέθηκε με παγίδα, η οποία ήταν ήδη συνδεμένη με την αντλία ροής κενού-

αζώτου. Η παγίδα, ήταν στους -78οC, καθώς ήταν βυθισμένη σε dual με ακετόνη και 

ξηρό πάγο. Το σύστημα στράφηκε σιγά-σιγά στο κενό, έως ότου αποστάξει ο 

διαλύτης και στη συνέχεια αφέθηκε σε άζωτο ώστε να φυλαχθεί. Το χρώμα της 

ουσίας ήταν μωβ με πράσινο ιριδίζον. 
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3. Αποτελέσματα 

Για τον χαρακτηρισμό και την ταυτοποίηση των εκάστοτε προϊόντων, 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι ανάλυσης, οι οποίες είχαν σκοπό την 

απόδειξη του ότι η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και επομένως κατέληξε στο επιθυμητό προϊόν. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα διπλωματική, ήταν 

η φασματοσκοπία ηλεκτρονικής απορρόφησης υπεριώδους - ορατού (UV - Vis) και η 

φασματοσκοπία πυρηνικού - μαγνητικού συντονισμού (NMR). 

3.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ - ΟΡΑΤΟΥ (UV 

- Vis)27,28,29,30 

Οι πορφυρίνες, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι τετραπυρρολικά 

συστήματα αποτελούμενα από έναν δεκαεξαμελή μακροκυκλικό δακτύλιο με 18π 

ηλεκτρόνια. Είναι πολύ γνωστές χρωμοφόρες ενώσεις, οι οποίες εμφανίζουν 

ισχυρές ταινίες απορρόφησης στην εγγύς υπεριώδη και ορατή περιοχή του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Τα φάσματα UV - Vis των ελεύθερων πορφυρινών 

είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη τεσσάρων 

ασθενών κορυφών απορρόφησης στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος, στην περιοχή 500-650nm, οι οποίες ονομάζονται Q bands, και μία 

ισχυρή ταινία απορρόφησης στο υπεριώδες τμήμα, στην περιοχή των 420nm 

περίπου, που ονομάζεται Soret ή Β band. 

 

Εικόνα 1. Φάσμα ελεύθερης πορφυρίνης 

Διαφοροποιήσεις στο φάσμα, οφείλονται στους περιφερειακούς υποκαταστάτες, οι 

οποίοι αν και δεν αλλάζουν την εικόνα του φάσματος, επηρεάζουν τα μήκη κύματος 

των κορυφών.  
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Η ερμηνεία των πορφυρινικών φασμάτων, δίνεται από το μοντέλο των τεσσάρων 

τροχιακών του Gouterman,7 το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1959. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι ταινίες απορρόφησης των πορφυρινικών 

συμπλόκων, προκύπτουν από τις μεταπτώσεις μεταξύ των δύο ΗΟΜΟ και των δύο 

LUMO τροχιακών. Αυτά ταυτοποιούν το μεταλλικό κέντρο και τους υποκαταστάτες 

του δακτυλίου, οι οποίοι επηρεάζουν τις σχετικές ενέργειες αυτών των 

μεταπτώσεων. Τα ΗΟΜΟ τροχιακά των πορφυρινών είναι σχεδόν εκφυλισμένα, με 

ομάδες συμμετρίας a1u καιa2u, ενώ τα LUMO είναι επίσης εκφυλισμένα τροχιακά με 

ομάδα συμμετρίας eg.  

 

Εικόνα 2. Αναπαράσταση ΗΟΜΟ και LUMO τροχιακών 

Πιο συγκεκριμένα, η οξεία ταινία ή Soret band, προκύπτει από την μετάπτωση a1u(π)      eg 

(π), ενώ οι q bands είναι αποτέλεσμα των μεταπτώσεων μεταξύ a1u(π)      eg (π). 

Εικόνα 3.3. Ενεργειακές μεταπτώσεις 
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Εικόνα 3. Επιτρεπτές διαμορφώσεις μεταπτώσεων 

 

Οι μεταβάσεις μεταξύ αυτών των τροχιακών δημιουργούν δύο διεγερμένες 

καταστάσεις. Η ανάμιξη των τροχιακών διασπά τις δύο καταστάσεις ενεργειακά, 

δημιουργώντας μία υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση, προκαλώντας την ταινία 

Soret και μία χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση, προκαλώντας τις ταινίες 

απορρόφησης q.  

Το ηλεκτρονιακό φάσμα απορρόφησης μιας τυπικής πορφυρίνης αποτελείται 

επομένως από δύο διακριτές περιοχές. Η πρώτη περιλαμβάνει τη μετάπτωση από 

τη θεμελιώδη κατάσταση (μετάπτωση S0        S2) και η αντίστοιχη ταινία ονομάζεται 

Soret ή B band. Το εύρος απορρόφησης είναι μεταξύ 350 - 500nm, αναλόγως με το 

αν η πορφυρίνη είναι β- ή meso- υποκατεστημένη. Η δεύτερη περιοχή αποτελείται 

από μία ασθενή μετάβαση στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση (S0        S1) σε εύρος 

μηκών κύματος 500 - 750nm (q bands). Αυτά τα φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά 

των πορφυρινών, οφείλονται στη σύζευξη των 18π ηλεκτρονίων. Η σχετική ένταση 

των ζωνών q, οφείλεται στο είδος και στη θέση των υποκαταστατών πάνω στο 

μακροκυκλικό δακτύλιο. 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Μεταπτώσεις 
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3.1.1 ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

Η μεταβολή των περιφερειακών υποκαταστατών πάνω στο δακτύλιο της 

πορφυρίνης συχνά προκαλεί μικρές αλλαγές στην ένταση και το μήκος κύματος των 

χαρακτηριστικών απορροφήσεων. Η πρωτονίωση των δύο ατόμων αζώτου ή η 

εισαγωγή / αλλαγή των μεταλλικών ατόμων μέσα στον μακροκυκλικό δακτύλιο, 

συνήθως αλλάζουν έντονα το φάσμα απορρόφησης UV - Vis. Όταν ο πορφυρινικός 

μακροκυκλικός δακτύλιος είναι πρωτονιωμένος ή συναρμοσμένος με οποιοδήποτε 

μέταλλο, υπάρχει μία πιο συμμετρική κατάσταση, από ότι όταν η πορφυρίνη είναι 

ελεύθερη και αυτό παράγει μία απλοποίηση του μοτίβου των ταινιών q, προς 

σχηματισμό δύο ταινιών q.  

Πιο συγκεκριμένα, στο 

φάσμα UV - Vis μιας 

μεταλλωμένης πορφυρίνης 

εμφανίζονται η Soret 

κορυφή και δύο (αντί 

τέσσερις) q ταινίες. Η soret 

είναι αποτέλεσμα μίξης των 

LUMO τροχιακών της 

πορφυρίνης με τα eg 

τροχιακά του μετάλλου. 

Επίσης, παρατηρούνται 

μικρές μετατοπίσεις στα 

μήκη κύματος των 

κορυφών, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συναρμογή του μετάλλου έχει 

πραγματοποιηθεί. Επομένως, η συμμετρία του μορίου έχει αλλάξει και 

συγκεκριμένα αυξηθεί από D2h σε D4h. Συνεπώς, ο πλήθος των επιτρεπτών 

μεταπτώσεων μειώνεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται αναλόγως και ο αριθμός των 

παρατηρούμενων κορυφών.  

Παρακάτω φαίνονται τα φάσματα UV - Visible, της Al-TPP, της Al-TPP-Phe-Phe-Boc 

και της {E}-2,5-bis(dodecyloxy)-4-[2-(pyridin-4-yl)vinyl]benzaldehyde που 

συντέθηκαν στο εργαστήριο.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Φάσμα UV - Vis μεταλλωμένης πορφυρίνης 
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Φάσμα UV-Vis της Al-TPP 

 
 

Κορυφές Nm Abs 

Q 

557.50 0.048 

598.56 0.031 

Soret 422.00 0.986 

 

Το φάσμα της Al-TPP, είναι χαρακτηριστικό φάσμα μεταλλωμένης πορφυρίνης 

καθώς εμφανίζει μια υψηλή κορυφή, δυο μικρότερες. Η υψηλή ονομάζεται Soret 

και οφείλεται στη μίξη των LUMO τροχιακών της πορφυρίνης και των egτου Al, ενώ 

οι δυο μικρότερες αντιστοιχούν στις Q ταινίες.  

Το φάσμα της TPP εμφανίζει 4 αντί 2 Q ταινίες. Επίσης παρατηρείται μια μικρή 

μετατόπιση των μήκων κύματος των κορυφών στην Al-TPP σε σχέση με την TPP, η 

οποία υποδηλώνει τη συναρμογή του μετάλλου. Το μόριο της πορφυρίνης μετά τη 

μετάλλωση, αυξάνει συμμετρία από D2h σε D4h, γεγονός το οποίο υποδεικνύει το 

λόγο μείωσης των κορυφών από 4 σε 2 λόγω μείωσης των επιτρεπτών μεταβάσεων.  
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Φάσμα UV-Vis της Al-TPP-Phe-Phe-Boc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετατοπίσεις κορυφών(nm) 

Al-TPP Al-TPP-Phe-Phe-Boc 
422  415 

557.5 546.5 

598 590 

 

Συγκρίνοντας τα φάσματα των Al-TPP και Al-TPP-Phe-Phe-Boc, παρατηρείται 

μετατόπιση των κορυφών προς τα αριστερά (blue shift). Το γεγονός αυτό αποτελεί 

ένδειξη της αντικατάστασης του αξονικού υποκαταστάτη στην πορφυρίνη από Cl σε 

biphenylalanine και ενισχύει το παρατήρηση μας (ενότητα 2.4) για την αλλαγή 

χρώματος του διαλύματος κατά την αντίδραση. 
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Φάσμα UV-Vis της {E}-2,5-bis(dodecyloxy)-4-[2-(pyridin-4-yl)vinyl]benzaldehyde 
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3.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (NMR)31,32,33 

Η φασματοσκοπία πυρηνικού - μαγνητικού συντονισμού, ή συντομογραφικά NMR, 

είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν οι πυρήνες ορισμένων ατόμων 

τοποθετηθούν σε ένα στατικό μαγνητικό πεδίο. Ορισμένοι μόνο πυρήνες 

εμφανίζουν αυτό το φαινόμενο, γεγονός που εξαρτάται από το αν έχουν μια 

συγκεκριμένη ιδιότητα που ονομάζεται σπιν. Με άλλα λόγια η φασματοσκοπία 

NMR, βασίζεται στο γεγονός ότι όταν ένας πληθυσμός μαγνητικών πεδίων 

τοποθετείται σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, οι πυρήνες προσανατολίζονται. 

Οι πυρήνες με τους οποίους ασχολείται η φασματοσκοπία NMR, είναι αυτοί, οι 

οποίοι έχουν γωνιακή στροφορμή διάφορη του μηδενός. Τέτοιοι πυρήνες είναι, για 

παράδειγμα, οι 1H και13C, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν ηλεκτρικά φορτία που 

περιστρέφονται και έχουν μαγνητική ροπή. Επομένως η περιστροφή τους 

δημιουργεί μαγνητικά πεδία, τα οποία μπορούν να ευθυγραμμιστούν παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα με το εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.  

Η σχέση που συνδέει το εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο με τη συχνότητα 

συντονισμού, δίνεται από τον τύπο που ακολουθεί: 

𝜈 =
γ ∗ Βο

2𝜋
 

όπου ν η συχνότητα, Β0 το μαγνητικό πεδίο και γ ο γυρομαγνητικός λόγος, ο οποίος 

εκφράζει τη σχέση μεταξύ της στροφορμής και της μαγνητικής ροπής κάθε πυρήνα 

ενεργού στο μαγνητικό συντονισμό. Ο γυρομαγνητικός λόγος είναι σταθερός για 

κάθε στοιχείο και έχει μονάδα μέτρησης MHz/T.  

Το μαγνητικό πεδίο που αντιλαμβάνεται ο πυρήνας ωστόσο, δεν είναι το ίδιο με το 

εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, καθώς τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται 

γύρω από τον πυρήνα τον προστατεύουν (χημική μετατόπιση). Συνεπώς, το πεδίο, 

από το οποίο επηρεάζεται ο πυρήνας δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

Beff = B0 (1 - s) 

Συνεπώς, η συχνότητα συντονισμού είναι: 

νeff = (γ / 2π) * Β0 (1 - s) 

Η διαφορά μεταξύ του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου και του πεδίου του 

πυρήνα καλείται πυρηνική θωράκιση. 

Όσον αφορά στα s ηλεκτρόνια ενός μορίου, αυτά έχουν σφαιρική συμμετρία και 

κυκλοφορούν στο εφαρμοσμένο πεδίο, παράγοντας ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο 

αντιτίθεται στο εφαρμοζόμενο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση του 
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εφαρμοζόμενου πεδίου πρέπει να αυξηθεί για να το απορροφήσει ο πυρήνας με τη 

συχνότητα μετάβασής του. Το φαινόμενο καλείται διαμαγνητική μετατόπιση.  

Τα ηλεκτρόνια στα p τροχιακά δεν έχουν σφαιρική συμμετρία. Παράγουν σχετικά 

μεγάλα μαγνητικά πεδία στους πυρήνες, τα οποία δίνουν μία μικρή μετατόπιση 

πεδίου. Αυτή η "αποπροστασία" ορίζεται ως παραμαγνητική μετατόπιση.  

3.2.1 Φασματοσκοπία 1HNMR 

Στο 1Η NMR, τα p τροχιακά δεν παίζουν κανένα ρόλο και αυτός είναι ο λόγος που 

παρατηρείται ένα μικρό εύρος χημικής μετατόπισης (10ppm). Αντίθετα, η επίδραση 

των s ηλεκτρονίων στη χημική μετατόπιση, φαίνεται εύκολα αν παρατηρήσουμε για 

παράδειγμα τα υποκατεστημένα μεθάνια (CH3X). Καθώς το Χ γίνεται ολοένα και 

περισσότερο ηλεκτραρνητικό, η πυκνότητα των ηλεκτρονίων γύρω από τα πρωτόνια 

μειώνεται και έτσι αυτά συντονίζονται σε χαμηλότερη ένταση πεδίου.  

Η χημική μετατόπιση ορίζεται ως το πηλίκο της πυρηνικής θωράκισης προς το 

εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Η χημική μετατόπιση είναι συνάρτηση του πυρήνα 

και του περιβάλλοντός του και μετράται σε σχέση με μία ένωση αναφοράς. Για το 
1Η NMR, ως ένωση αναφοράς χρησιμοποιείται συνήθως το τετραμέθυλοσιλάνιο 

[Si(CH3)4, (ΤΜS)].  

Αλληλεπιδράσεις σπιν - σπιν 

Σε ορισμένες ενώσεις τα φάσματα NMR είναι πολυπλοκότερα από τα αναμενόμενα. 

Οι ενώσεις που εμφανίζουν τέτοιου είδους φάσματα NMR, είναι αυτές που έχουν 

διαφορετικά είδη ατόμων Η+ συνδεδεμένα σε γειτονικά άτομα άνθρακα. Αυτό 

συμβαίνει επειδή υπάρχει μία μικρή αλληλεπίδραση (ζεύξη) μεταξύ των δύο 

ομάδων πρωτονίων. Σε αυτά τα φάσματα, η πολυπλοκότητα έγκειται στο γεγονός 

ότι οι κορυφές ορισμένων ατόμων υδρογόνου διασπόνται σε στενές ομάδες δύο ή 

περισσότερων κορυφών. Η σχάση αυτή που συμβαίνει, οδηγεί σε μία πολλαπλή 

κορυφή, στην οποία η απόσταση μεταξύ των σημάτων είναι σταθερή. Η διάσπαση 

αυτή του σήματος στα φάσματα 1ΗNMR, αναφέρεται ως σταθερά σύζευξης και 

συμβολίζεται με J. Γενικά, η πολυπλοκότητα μιας κορυφής δίνεται από τον αριθμό 

των ισοδύναμων πρωτονίων σε γειτονικά άτομα άνθρακα συν 1, δηλαδή από τον 

κανόνα n+ 1. Ισχύει ότι οι ισοδύναμοι πυρήνες δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στο 

φάσμα πάντοτε η κεντρική κορυφή είναι υψηλότερης έντασης από ότι αυτές που 

είναι στα άκρα και οι σχετικές εντάσεις αυτών είναι: 

Πολλαπλότητα κορυφής Σχετικές εντάσεις 

Διπλή 1:1 

Τριπλή 1:2:1 

Τετραπλή 1:3:3:1 
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Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται οι εντάσεις των κορυφών, για μία 

πολλαπλή κορυφή στο φάσμα NMR. 

 

 

Εικόνα 3.2.1 Απεικόνιση σταθερά σύζευξης ανάλογα τη πολλαπλότητα της κορυφής 

 

 

Εικόνα 3.2.2. Σχάση κορυφής ανάλογα τα πρωτόνια του γειτονικού άνθρακα(απλού 

δεσμού) 
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Εικόνα 3.2.3. Σχάση κορυφής ανάλογα τα πρωτόνια του γειτονικού άνθρακα (διπλού 

δεσμού) 

 

 

3.2.2 Φασματοσκοπία 13C NMR 

Το 1,1% του στοιχειακού άνθρακα αντιστοιχεί στο ισότοπο 13C, το οποίο έχει σπιν 

1/2, ενώ το ισότοπο 12C δεν έχε σπιν. Επειδή αφθονία αυτού του ισοτόπου είναι 

μικρή, στα φάσματα 13CNMR, δεν εμφανίζονται πολλαπλές κορυφές όπως στα 

φάσματα 1ΗNMR, καθώς είναι πάρα πολύ απίθανο να υπάρξουν σε ένα μόριο δύο 

γειτονικοί άνθρακες 13C. Ωστόσο η δυσκολία λήψης ενός φάσματος 13CNMR, 

έγκειται στο γεγονός ότι εξαιτίας της μικρής αφθονίας αυτού του ισοτόπου, 

απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα δείγματος.  

Παρακάτω εμφανίζονται τα φάσματα 1HNMR της {E}-2,5-bis(dodecyloxy)-4-[2-

(pyridin-4-yl)vinyl]benzaldehyde, της Al-TPP-Phe-Phe-Boc και τα φάσμτα 13CNMR της 

Al-TPP-Phe-Phe-Boc, ενώσεις οι οποίες συντέθηκαν στο εργαστήριο. Το φάσμα της 

μεταλλωμένης πορφυρίνης δεν εμφανίζεται καθώς δεν δείχνει κάποια ξεκάθαρη 

εικόνα. Αυτό συμβαίνει γιατί δημιουργούνται υπερμοριακά συσσωματώματα μέσω 

αλληλεπιδράσεων των ατόμων αζώτου της ένωσης με το κεντρικό μέταλλο. 
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 NMR H1 trans-2,5-bis(dodecyloxy)-4-(2-(pyridin-4-yl)vinyl)benzaldehyde  
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Αριθμός 
πρωτονίου 

ppmmax - ppmmin Είδος κορυφής J (=ppmmax - ppmmin) 
* συχνότηταοργάνου 

1 8,607 –8,595 = 0,012 Διπλή 0,012 * 500 = 6 

2 7,393 – 7,381 = 0,012 Τριπλή 0,012 * 500 = 6 

3 7,664 – 7,631 = 0,033 Διπλή 0,033 * 500 = 16,5 

4 7,200 – 7,167 = 0,033 Διπλή 0,033 * 500 = 16,5 

5 - Απλή - 

6 - Απλή - 

7 - Απλή - 

8 4,120 – 4,107 = 0,013 
4,107 - 4,094 = 0,013 

 
Τριπλή 

 
0,013 * 500 = 6,5 

8' 4,054 - 4,041 = 0,013 
4,041 - 4,028 = 0,013 

 
Τριπλή 

 
0,013 * 500 = 6,5 

9 - Πολλαπλή - 

10 έως 17 - Πολλαπλή - 

18 - Πολλαπλή - 

19 - Πολλαπλή  - 
Πίνακας Αποτελεσμάτων 3.2.1. 

 

Η λήψη NMR για την {Ε}-2,5-bis(dodecyloxy)-4-(2-(pyridin-4-yl)vinyl)benzaldehyde, 

έγινε για την επιβεβαίωση της σύνθεσης της trans κι όχι της cis δομής (αντίδραση 

2.2), η οποία επιβεβαιώθηκε από τη σταθερά σύζευξης. Η σταθερά σύζευξης 

υπολογίζεται από τον τύπο J=[(ppmmax - ppmmin) * συχνότητα οργάνου], και είναι 

ίση με 16.5 για τους άνθρακες 3,4 που μας ενδιαφέρουν. Το γεγονός αυτό σε NMR 

συχνότητας 500, υποδηλώνει τη σύνθεση του trans προϊόντος. 
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 NMR H1 Al-TPP-Phe-Phe-Boc 
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 NMR C13 Al-TPP-Phe-Phe-Boc 
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Η λήψη NMR της Al-TPP-Phe-Phe-Boc, έγινε για την επιβεβαίωση της 

αντίδρασης αντικατάστασης (αντίδραση 2.4), κατά την οποία το Cl 

αντικαταστάθηκε από διφαινυλαλανίνη. Η αντίδραση ήταν επιτυχής καθώς 

ύστερα από την ανάλυση των δύο φασμάτων (Η1NMR, C13NMR), οι κορυφές 

εμφάνισαν πλήρη αντιστοιχία με την ένωση Al-TPP-Phe-Phe-Boc. 
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