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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αοημ-μνβακςιέκα ζοζηήιαηα πμνθονζκχκ οπάνπμοκ εονέςξ ζε θςημζοκεεηζηέξ πνςηεΐκεξ 

πμο πνδζζιεφμοκ ςξ δναζηζηά είδδ ζηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο δθζαημφ θςηυξ ζε 

εκένβεζα. Δίκαζ επίζδξ βκςζηυ υηζ μζ εεζυθεξ ηαζ δζζμοθθίδζα εα ιπμνμφζακ κα ζοκδέμκηαζ 

μιμζμπμθζηά ιε ηδκ επζθάκεζα ημο πνοζμφ απυ ιε δεζιμφξ Au-S πνμξ ζπδιαηζζιυ ελαζνεηζηχκ 

αοηυ-μνβακςιέκςκ ιμκμζημζαάδςκ. Σέημζεξ ιμκμζημζαάδεξ απυ πανάβςβα πμνθονζκχκ βζα 

οπυζηνςιαηα πνοζμφ έπμοκ πνμζεθηφζεζ εηηεηαιέκμ εκδζαθένμκ θυβς ηςκ ιμκαδζηχκ μπηζηχκ / 

δθεηηνμκζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ελαζνεηζηή ζηαεενυηδηα ημοξ , έηζζ χζηε κα έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ ςξ αζζεδηήνεξ, ζηδκ ιμνζαηή ακαβκχνζζδ, ζηδκ ηαηάθοζδ, ηαζ ηζξ 

ιμνζαηέξ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ.  

Σα αοημ-μνβακςιέκα ζοζηήιαηα πνςιμθυνχκ εζκαζ εονέςξ απμδεηηά ηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή κέςκ θςημπδιζηχκ ηαζ δθεηηνμπδιζηχκ οθζηχκ, ηαζ επμοκ βίκεζ έκα απυ ηα πζμ 

ζδιακηζηά εέιαηα ζημοξ ημιείξ ηδξ επζζηήιδξ οθζηχκ ηαζ ηδξ κακμηεπκμθμβίαξ. Σα ιμνζαηά 

ζοζηαηζηά αοημ-ζοκανιμθμβμφκηαζ βζα κα ζπδιαηίζμοκ ιζα ιμκαδζηή ανπζηεηημκζηή πμο δζαεέηεζ 

ορδθή θεζημονβζηυηδηα. Χξ εη ημφημο, δ μνεμθμβζηή ζπεδίαζδ ηςκ θεζημονβζηχκ 

επακαθαιαακυιεκςκ ιμκάδςκ είκαζ ζδιακηζηή βζα ηζξ πνμηφπημοζεξ δμιέξ ηαζ ηζξ επζδυζεζξ  

αοηχκ ηςκ οθζηχκ.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία, πναβιαημπμζείηαζ δ ζφκεεζδ ηαζ μ παναηηδνζζιυξ δφμ ιεζμ-

οπμηαηεζηήιεκςκ  πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ, ηα μπμία πενζέπμοκ πενζθενεζάημοξ οπμηαηαζηάηεξ 

εεζμαηέηοθμ μιάδςκ, ηαζ πενζβνάθμκηαζ μζ ζοκεεηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο αημθμοεήεδηακ βζα ηδκ 

ζφκεεζδ ιζα ζεζνάξ πμνθονζκχκ ιε πενζθενεζαημ οπμηαηαζηαηδ ηδκ 2-4-6 πθςνμ 1-3-5 ηνζαγζκδ. 

Πανάθθδθα πναβιαημπμζήεδηε  δ ζοκεεζδ δομ κεςκ πμνθονζκςκ ιε ιαθεσιζδζημ ηενιαηζημ άηνμ, 

εηζζ χζηε ζηδκ ζοκεπεζα κα πναβιαημπμζδεεζ δ αζμζφγεολδ ημοξ ιε πεπηίδζα ηαζ κα ενεοκδεεί δ 

αοημμνβακςζδ ηςκ πνμηοπηυκηςκ δζιενχκ. Σα κέα πνμσυκηα παναηηδνίζηδηακ ιε θαζιαημζημπία 

απμννυθδζδξ οπενζχδμοξ-μναημφ (UV-Vis), ιάγαξ (Μaldi-Tof), θεμνζζιμφ ηαζ  Πονδκζημφ 

Μαβκδηζημφ οκημκζζιμφ (NMR) , LEPIS  ηαζ Ζθεηηνμκζηδ Μζηνμζημπζα δζεθεοζδξ (ΣΔΜ).  

 

Λέλεζξ ηθεζδζά: πμνθονίκεξ, πενζθενεζαημί οπμηαηαζηάηεξ εείμο,  επζθάκεζεξ πνοζμφ , 

μνβακζηέξ πνςζηζηέξ, πεπηίδζα, αζμζφγεολδ  
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ABSTRACT 

 

Self-assembled porphyrins moieties widely exist in photosynthetic proteins serving as active 

species in the initial steps of  light energy conversion. It is also well-known that thiols 

,disulfides,thioacetyl and thiocyanic groups could be covalently linked to the surface of gold by Au-

S binding to form highly ordered self-assembled monolayers (SAMs). SAMs of thiol-derivatized 

porphyrins on Au substrates have attracted extensive interest and studied accordingly because of the 

unique optical/electronic properties of the SAMs as well as their excellent stability, so that they 

have been broadly applied in sensing, molecular recognition, catalysis, and molecular electronics. 

Self-assembled chromophore systems are widely accepted for the construction of novel 

photochemical and electrochemical materials and also  have recently become one of the most 

important issues in the fields of materials science and nanotechnology. Molecular components self-

assemble to form unique structures possessing high functionality. Therefore, the rational design of 

the functional repeating units is important for the resulting structures and performance of the self-

assembled materials 

In the present study, novel meso-substituted porphyrin moieties have been prepared, where 

porphyrin units possess thioacetyl protecting groups. Also the experimental procedures for  the 

synthesis of a series of porphyrins with cyanuric chloride as a substituent, are described. Afterwards 

two new porphyrins with maleimide terminus have been synthetized , and then they were bio-

conjugated with peptides and the self organization  of the resulting dimer moieties were investigated 

All organic compounds were characterized using NMR spectroscopy (
1
H, 

13
C, COSY, HMBC and 

HMQC), UV-Vis, Fluorescence, Mass (Maldi-Tof), LEPIS spectroscopies and Transmission 

electron microscopy (TEM). 

 

Key-words: porphyrin, thioacetyl protecting groups, gold surface , organic dyes, peptides, 

bioconjugation 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1 Οη πνξθπξίλεο ζηε θύζε 

 
Οζ πμνθονίκεξ είκαζ αζμπδιζηχξ ζδιακηζηέξ, ζαηνζηά πνήζζιεξ, ηαζ ζοκεεηζηά εκδζαθένμοζεξ 

εκχζεζξ. Οζ πμνθονίκεξ ζηδκ θφζδ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ αζμπδιζηχκ 

ακηζδνάζεςκ. Απμηεθμφκ ιία μιάδα ανςιαηζηχκ πδιζηχκ εκχζεςκ, έκημκμο ηυηηζκμο (πμνθονμφ) 

πνχιαημξ, ζημ μπμίμ μθείθμοκ ηαζ ημ υκμιά ημοξ ηαζ είκαζ απυ ηα πζμ εονέςξ ιεθεηδιέκα 

ιαηνμηοηθζηά ζοζηήιαηα.
1,2

 Ζ δμιζηή ημοξ αάζδ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ ποννμθζημφξ 

δαηηοθίμοξ, μζ μπμίμζ εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ιεεοκζηχκ βεθονχκ ζπδιαηίγμκηαξ έκα 

ηεηναποννμθζηυ δαηηφθζμ.  

Δλαζηίαξ ημο έκημκμο πνχιαηυξ ημοξ ηαζ ημο βεβμκυημξ υηζ απακηχκηαζ ζηα ηφηηανα ηάεε είδμοξ 

γςήξ ημο πθακήηδ ιαξ, ημοξ έπεζ απμδμεεί ημ πνμζςκφιζμ “Σμ Υνχια ηδξ Εςήξ”.
3
 Σμ εκδζαθένμκ 

ζηδκ πδιεία πμνθονζκχκ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, απυ ηδκ πνδζζιυηδηα ημοξ ζηδκ θφζδ. 
4,5

 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ δ αίιδ (πήια 1) έκα ζφιπθμημ ημο Fe(II) ιε ηδκ 

πνςημπμνθονίκδ IX πμο απμηεθεί ιζα πνμζεεηζηή μιάδα πάνδ ζηδκ μπμία δ αζιμζθαζνίκδ ηαζ δ 

ιομζθαζνίκδ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα ιεηαθμνάξ ηαζ απμεήηεοζδξ μλοβυκμο ζημοξ γςκηακμφξ 

μνβακζζιμφξ.
6
  

 

ρήκα 1 Ζ δνκή ηεο αίκεο. 

Μενζηά απυ ηα πεδία ένεοκαξ ηςκ πμνθονζκζηχκ ζοζηδιάηςκ (υπςξ δ ηεπκδηή ζοβημιζδή θςηυξ) 

είκαζ ιζα άιεζδ ιζιδηζηή δζενβαζία θοζζηχκ απακηχιεκςκ δζενβαζζχκ.
7-9

 

Σα πανάβςβα ηςκ πμνθονζκχκ ζηα μπμία ιζα απυ ηζξ μιάδεξ ημο ποννμθίμο έπεζ ακαπεεί 

μκμιάγμκηαζ πθςνίκεξ, ηαζ απμηεθμφκ ιζα ηαηδβμνία ζηδκ μπμία ακήημοκ μζ πθςνμθφθθεξ. Ζ 

ακαβςβή ιζαξ επζπθέμκ μιάδαξ ποννμθίμο (δζαβχκζα ςξ πνμξ ηδκ πνχηδ δδιζμονβεί έκα κέμ ηφπμ 

παναβχβςκ, πμο μκμιάγμκηαζ  ααηηδνζμπθςνυθοθθεξ. Ο ιαηνμηοηθζηυξ δαηηφθζμξ ηδξ 

πμνθονίκδξ είκαζ πθήνςξ μλεζδςιέκμξ ιε απμηέθεζια είκαζ πζμ ανςιαηζηυξ απυ ηδκ πθςνίκδ. 
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Ζ πνχηδ ενβαζηδνζαηή ζφκεεζδ πμνθονζκχκ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ Γενιακυ αζμπδιζηυ Hans 

Fischer,
10,11

 ηαηά ηδ ζφκεεζδ ηδξ αζιίκδξ (ημ ιδ πνςηεσκζηυ ιένμξ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ). Πανά 

ηαφηα, δ φπανλδ ηςκ πμνθονζκχκ ήηακ βκςζηή ανηεηά κςνίηενα, υηακ μ G. Stokes
12

 είπε 

δζαπςνίζεζ ηδ πθςνμθφθθδ ζηα ζοζηαηζηά ηδξ (1864), πμο ηυηε μκυιαγε πθςνμθφθθδ a ηαζ b, αθθά 

ηα ηεπκζηά ιέζα ηδξ επμπήξ απαβυνεοακ ηδ ιμνζαηή ηαοημπμίδζδ ημοξ. Σμ 1930 μ Fischer 

ζοκεέημκηαξ ηαζ απμιμκχκμκηαξ ηυζμ ηδκ αζιίκδ, υζμ ηαζ ηδ πθςνμθφθθδ ηαζ παναηηδνίγμκηαξ 

ηδκ ελαζνεηζηή δμιζηή ημοξ μιμζυηδηα ανααεφηδηε απυ ηδ μοδδζηή Αηαδδιία ιε ημ Nobel 

Υδιείαξ. Δπεηηείκμκηαξ ηδ ιεθέηδ ημο, ηαζ ζε πθήνδ ζοιθςκία ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ημο 

ζοκενβάηδ ημο Richard Willstätter,
13

 δζαπζζηχεδηε υηζ, ηυζμ ημ πνχια ημο αίιαημξ, υζμ ηαζ ηςκ 

θφθθςκ μθείθμκηαζ ζε πμνθονζκζημφξ δαηηοθίμοξ, πμο ζηδ ιία πενίπηςζδ ζοκανιυγμκηαζ ιε 

ζίδδνμ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ πθςνμθφθθδξ, ιε ιαβκήζζμ. 

1.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνξθπξηλώλ 

 
Ζ πδιεία ηςκ πμνθονζκχκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ ημοξ  εκχζεςκ, πνμκμθμβείηαζ απυ ημκ 18

μ
 αζχκα. 

Ζ δμιή ημο ααζζημφ ιαηνμηοηθζημφ δαηηοθίμο μκμιάγεηαζ πμνθίκδ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηά 

Fisher
1,14 

μκμιαημθμβία πμο ακαπηφπεδηε ηζξ δεηαεηίεξ ημο „20 ηαζ „30.  

Χζηυζμ, ημ 1943 μ Corwin
15 

(ζπήια 2) πνμζέδςζε ζηα ζογοβή αοηά ποννμθζηά ζοζηήιαηα ημ 

υκμια «πμνθονίκεξ», ημ μπμίμ επζηναηεί έςξ ηαζ ζήιενα. Δπζπθέμκ, δ πμνθονίκδ απμηεθεί 

πνυδνμιδ έκςζδ πμθθχκ πανειθενχκ ιαηνμηοηθζηχκ εκχζεςκ. Σα πανάβςβα αοηχκ πνμηφπημοκ 

ιε ακαβςβή δεζιχκ, εκυξ ιυκμ ποννμθζημφ δαηηοθίμο, ή ηςκ δφμ απέκακηζ, ηαεχξ επίζδξ ηδξ ιίαξ 

ή ηαζ ηςκ ηεζζάνςκ βεθονχκ άκεναηα. 

 

ρήκα 2 : Ο ζθειεηόο ηεο πνξθπξίλεο ζύκθσλα κε ηελ αξίζκεζε πνπ θαζηέξσζε  ν Corwin. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ, πνμηφπημοκ δ πθςνίκδ, δ ααηηδνζμπθςνίκδ, δ θθςνίκδ ηαζ ημ πμνθονμβεκέξ, 

ακηίζημζπα, πμο απμηεθμφκ ηοπζηά παναδείβιαηα ιδ πθήνςξ μλεζδςιέκςκ ιαηνμηοηθζηχκ 

δαηηοθίςκ.
16

 

Οζ πμνθονίκεξ είκαζ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ ηαζ ζοκμθζηά δζαεέημοκ 18 π δθεηηνυκζα ηα μπμία 

είκαζ απεκημπζζιέκα ζε υθδ ηδκ πενζθένεζα ημο ιαηνμηοηθζημφ ζοζηήιαημξ. Δπμιέκςξ μζ 
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πμνθονίκεξ απμηεθμφκ ιυνζα ιε ορδθή ζογοβία, βεβμκυξ ζημ μπμίμ μθείθεηαζ ημ έκημκμ 

πμνθονυ πνχια πμο δζαεέημοκ.  

Οζ πμνθονίκεξ υπςξ ηαζ υθα ηα ηεηναποννμθζηά ζοζηήιαηα
17

 είκαζ αηυνεζημζ ηεηναδναζηζημί 

ιαηνμηοηθζημί οπμηαηαζηάηεξ μζ μπμίμζ ζηδκ απμπνςημκζμιέκδ ιμνθή ημοξ ιπμνμφκ κα 

δνάζμοκ ζακ οπμηαηαζηάηεξ ζε ιεηαθθζηά ζυκηα. Ζ παναπάκς δζαδζηαζία μκμιάγεηαζ 

ιεηάθθςζδ ηαζ βίκεηαζ εφημθα ιε ηδκ απμπχνδζδ ηςκ δφμ υλζκςκ πνςημκίςκ πμο είκαζ 

ζοκδεδειέκα ζηα δφμ απυ ηα ηέζζενα άγςηα ημο πμνθονζκζημφ δαηηοθίμο .  

Σα αλζμζδιείςηα παναηηδνζζηζηά πμο ηάκμοκ ηα ηεηναποννμθζηά αοηά ιυνζα ηυζμ ιμκαδζηά 

ηαζ απαναίηδηα βζα ημοξ μνβακζζιμφξ είκαζ: 

1) Ζ ζηαεενυηδηα ημο δαηηοθίμο ζακ έκα ζφζηδια ιε δμιή ηεηθζιέκδ ή ζπεδυκ ηεηθζιέκδ  

επζπεδυηδηα.
18

 Συζμ ηα άημια ηςκ ακενάηςκ υζμ ηαζ ηςκ αγχηςκ πμο «ζοιιεηέπμοκ» ζημκ 

ζηεθεηυ ηδξ πμνθονίκδξ έπμοκ sp
2
 οανζδζζιυ ιε απμηέθεζια υθα ηα ιήηδ δεζιχκ κα 

ηοιαίκμκηαζ απυ 134–145pm ηαζ μζ βςκίεξ απυ 107–126
μ
 (οπάνπεζ δδθαδή βςκία ακαδίπθςζδξ 

ιζηνυηενδ απυ 10
μ
). ακ ηεηναδναζηζημί πδθζημί οπμηαηαζηάηεξ, μζ ηεηναποννμθζημί 

δαηηφθζμζ, ιπμνμφκ κα ζοκανιυγμκηαζ ζηαεενμπμζχκηαξ «αζηαεή» ιεηαθθζηά ζυκηα ή 

ιεηαθθζηά ζυκηα ιε ιδ ζφκδεεξ μλεζδςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

2) Οζ ιαηνμηοηθζημί οπμηαηαζηάηεξ είκαζ ζοκήεςξ ανηεηά επζθεηηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ 

ιέβεεμξ ημο ζοκανιμγυιεκμο ζυκημξ. Αοηυ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ πμνθονζκζημφξ δαηηοθίμοξ εκχ 

ημοξ πνμζδίδεζ ηαζ ιζα ζδζαίηενδ ζηαεενυηδηα, θυβμ ηδξ ζογοβίαξ ηςκ δζπθχκ δεζιχκ. Γμιζηέξ 

ιεθέηεξ ηαζ οπμθμβζζηζηά ιμκηέθα έδεζλακ υηζ ζθαζνζηά ζυκηα ιε αηηίκα απυ 60–70 pm 

ανίζημκηαζ αηνζαχξ ζηδκ ηεκηνζηή ημζθυηδηα ηςκ ηεηναποννμθζηχκ δαηηοθίςκ. Όηακ ημ 

ιέβεεμξ ημο ζυκημξ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 70pm,
 
υπςξ ηα ζυκηα ηςκ θακεακζδχκ (85–106pm), 

ανίζηεηαζ έλς απυ ημ επίπεδμ πμο μνίγμοκ ηα ηέζζενα άγςηα ημο πμνθονζκζημφ δαηηοθίμο.
19,20

  

3) Οζ πμνθονίκεξ είκαζ ηεηναδναζηζημί οπμηαηαζηάηεξ πμο πνμηζιμφκ ιζα ζπεδυκ επίπεδδ 

δζαιυνθςζδ, υηακ ζοκανιυγμκηαζ ιε ιεηαθθζηά ζυκηα. Αοηή ημοξ δ ζδζυηδηα, οπυ ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ μ ανζειυξ ζοκανιμβήξ είκαζ 6 ζε ηαηά πνμζέββζζδ μηηαεδνζηή δζαιυνθςζδ, 

αθήκεζ ηζξ δφμ ηεκέξ εέζεζξ ζοκανιμβήξ Υ, Τ ζε αλμκζηέξ εέζεζξ  . Αοηή δ δζαιυνθςζδ είκαζ 

επζεοιδηή βζα ζημζπεζμιεηνζηέξ ή ηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ, υπςξ ζοιααίκεζ  ζε δζάθμνα 

οπμζηνχιαηα. Ο θυβμξ είκαζ υηζ ιε ηδκ παναπάκς δζαιυνθςζδ «εηιεηαθθεφμκηαζ» ημ trans–

θαζκυιεκμ ηςκ οπμηαηαζηαηχκ ζηζξ δζάθμνεξ ακηζδνάζεζξ. 

4) Οζ πμνθονίκεξ υπςξ ηαζ ηα πενζζζυηενα ακάθμβα ηεηναποννμθζηά ζοζηήιαηα πενζέπμοκ 

έκα εηηεηαιέκμ π ζογοβζαηυ ζφζηδια. Δπζπθέμκ ημ βεβμκυξ υηζ οπαημφμοκ ζημκ ηακυκα ημο  

Hückel (18=4n+2), απυ ημκ 16ιεθή εζςηενζηυ δαηηφθζμ, πνμζδίδεζ ζημοξ δαηηοθίμοξ αοημφξ 

ιζα ζδζαίηενδ ζηαεενυηδηα. Αηυιδ θυβμ ηδξ «εηενμαημιζηυηδηαξ» ηςκ δαηηοθίςκ οπάνπεζ ιζα 

επζπθέμκ ζοκεζζθμνά ζηδ εενιζηή ημοξ ζηαεενυηδηα.
21

 Δίκαζ ιυνζα ζηακά κα «παίνκμοκ» ηαζ κα 
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«δίκμοκ» δθεηηνυκζα ηαζ έηζζ μζ δζενβαζίεξ ηδξ πνχηδξ μλείδςζδξ ηαζ ηδξ πνχηδξ ακαβςβήξ 

βίκμκηαζ ιε ιεβάθδ εοημθία. Σα ζπδιαηζγυιεκα ακζυκηα ή ηαηζυκηα ακηίζημζπα, είκαζ ανηεηά 

ζηαεενά.  

 

ρήκα 3: Ζ ζύλζεζε πνξθπξίλεο κε ηελ κέζνδν Fischer από δηππξνκεζάλην 

Οζ δφμ ηεθεοηαίεξ δζενβαζίεξ, δδθαδή δ απμννυθδζδ ημο θςηυξ ηαζ δ εφημθδ μλεζδμακαβςβή ημοξ, 

ηαεζζηά ηα ηεηναποννμθζηά αοηά ιυνζα, ςξ ημοξ πζμ ζπμοδαίμοξ εκενβεζαημφξ ιεηαηνμπείξ ζε 

αζμθμβζηά ζοζηήιαηα, ηαεχξ ηαζ ςξ δοκαημφξ οπμρήθζμοξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ζε θςημκζηά 

ζοζηήιαηα. Ζ θεζημονβία ζδιακηζηχκ πνςηεσκζηχκ ζοζηδιάηςκ υπςξ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ, ηςκ 

ηοημπνςιάηςκ ηαζ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ ηέκηνςκ εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηζξ πνμζεεηζηέξ ημοξ 

μιάδεξ, υπςξ δ αίιδ ηαζ μζ πθςνμθφθθεξ πμο είκαζ πανάβςβα ηδξ πμνθονίκδξ. Αηυια, μζ 

μνβακζηέξ πνςζηζηέξ πμο ανίζημοκ εθανιμβή ζε θςημαμθηασηά ηεθζά έπμοκ ααζζηή 

πνμτπυεεζδ ηδκ έκημκδ απμννυθδζδ θςηυξ ηαεχξ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα εφημθδξ πνυζθδρδξ-

απυδμζδξ δθεηηνμκζαημφ θμνηίμο.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ πενζθενεζαημί οπμηαηαζηάηεξ πμο θένμοκ ηα πμνθονζκζηά πανάβςβα, 

ημοξ πνμζδίδεζ ηδκ ζηακυηδηα πνυζθδρδξ-απυδμζδξ δθεηηνμκζαημφ θμνηίμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

ιπμνεί κα νοειζζηεί δ δθεηηνμκζαηή ποηκυηδηα ηςκ απεκημπζζιέκςκ ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ ημο 

ζοιπθυημο ηαζ κα ηνμπμπμζδεμφκ μζ ζδζυηδηέξ ημο.
16

 

Απυ ηδκ πνχηδ ζφκεεζδ πμνθονίκδξ απυ ημκ Fischer (πήια 3) ιζα πμζηζθία ζοκεεηζηχκ 

πνμζεββίζεςκ βζα ηδκ παναβςβή πμνθονζκχκ έπμοκ δδιζμονβδεεί, ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηα 

πνςηυημθθα ημο Rothemund 
22

 (ζπήια 4), ημο Adler 
23

, ημο Fischer
10

 ηαζ ημο Mcdonald
24

. Οζ πζμ 

πνυζθαηεξ ζοκεεηζηέξ πνμζεββίζεζξ είκαζ αοηή ημο Lindsey
25

 βζα ζφιπθμηά ηαναεκίμο, μζ 

ακηζδνάζεζξ Suzuki ηαζ Heck 
26-28

 ιε πνήζδ ηαηαθφηδ παθθαδίμο, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

κα ηνμπμπμζήζμοκ ηδκ πενζθένεζα απθχκ οπμηαηεζηδιέκςκ πμνθονζκχκ ιε πμζμ πμθφπθμηεξ 

εκχζεζξ. 
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ρήκα 4 : Ζ ζύλζεζε πνξθπξίλεο κε ηελ κέζνδν ηνπ Rothemund 

1.3 Μνξηαθή αλαγλώξηζε θαη απηoνξγάλσζε  
 

 

Σα μοζζχδδ ζημζπεία ηδξ γςήξ, δ αοημακηζβναθή, δ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ, ηαζ μ 

ιεηααμθζζιυξ, πνμηφπημοκ απυ ζοβηεηνζιέκεξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ αζμθμβζηχκ ιμνίςκ. Ζ 

ηαηακυδζδ ηδξ ακαβκχνζζδξ ηςκ ιμνίςκ ιεηαλφ ημοξ ηαεχξ ηαζ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηδξ 

ακαβκχνζζδξ αοηήξ είκαζ επίζδξ έκα ζδιακηζηυ γήηδια ζηδκ εθανιμζιέκδ αζμπδιεία βζαηί 

ηαεμνίγεζ ακ ιζα έκςζδ έπεζ πνήζζιεξ ηθζκζηέξ ζδζυηδηεξ. 
29

 

O μθθακδυξ πδιζηυξ Emil Fisher πνυηεζκε ημ 1894 ηδκ ζδέα υηζ ημ έκγοιμ ηαζ ημ οπυζηνςια 

ηαζνζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ζακ «δ ηθεζδανζά ιε ημ ηθεζδί". Χξ απμηέθεζια , δ ιμνζαηή ακαβκχνζζδ εα 

ιπμνμφζε κα ελδβδεεί ςξ δ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηςκ αθθδθεπζδνχκηςκ επζθακεζχκ. Μζα 

ζφβπνμκδ άπμρδ ηδξ ιμνζαηήξ ακαβκχνζζδξ είκαζ υηζ ηα ιυνζα πμο αθθδθεπζδνμφκ είκαζ εοέθζηηα 

ηαζ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ημ ζπήια ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ακαβκχνζζδξ, χζηε κα 

ιεβζζημπμζδεεί δ εκένβεζα αθθδθεπίδναζδξ. Απυ πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα παναηδνήεδηε υηζ 

οπάνπμοκ πμθθέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πνςηεΐκδξ-οπμηαηαζηάηδ. ε ιμνζαηυ επίπεδμ, μζ πανάβμκηεξ 

πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ιεηαλφ δφμ ιμνίςκ είκαζ: 

 Σμ ζπήια ηςκ επζθακεζχκ ηςκ 2 ιμνίςκ  

 Οζ δεζιμί οδνμβυκμο ακάιεζα ζηα ιυνζα  

 Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ζυκημξ-ζυκημξ ηαζ μζ δοκάιεζξ London , ηαεχξ ηαζ μζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ζυκημξ-δίπμθμο ηαζ δίπμθμο-δίπμθμο αθθδθεπζδνάζεζξ  

 Οζ δοκάιεζξ δζαζπμνάξ υπςξ μζ Van der Waals αθθδθεπζδνάζεζξ  

 Οζ π-π αθθδθεπζδνάζεζξ  

 Οζ οδνυθμαεξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο είκαζ απμηέθεζια ηδξ ηαηήξ επζδζαθφηςζδξ ηςκ ιδ 

πμθζηχκ μιάδςκ ζημ κενυ 
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Οζ θζβυηενμ ζζπονέξ δοκάιεζξ πμο δνμοκ ζε ιζηνέξ απμζηάζεζξ (δεζιμί οδνμβυκμο, 

αθθδθεπζδνάζεζξ Van der Waals, η.α) πανέπμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ επζθεηηζηυηδηαξ πμο 

παναηδνείηαζ ζηδκ αζμθμβζηή πδιεία ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ ιμνζαηή ακαβκχνζζδ. Ζ ακημπή ημο 

δεζιμφ εκυξ οπμηαηαζηάηδ ζε ιαηνμιυνζα δζέπεηαζ απυ ηδ ιεηααμθήξ ηδξ εθεφεενδξ εκένβεζαξ 

ζηδκ δζαδζηαζίαξ δδιζμονβίαξ ημο δεζιμφ. Οζ εθεφεενεξ εκένβεζεξ ηςκ δεζιχκ ιπμνμφκ κα 

πνμζδζμνζζεμφκ πεζναιαηζηά, αθθά αοηυ απαζηεί ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηυζμ ημο οπμηαηαζηάηδ αθθά 

ηαζ ημο ιαηνμιμνίμο. Μζα εκαθθαηηζηή ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηςκ εθεφεενςκ εκενβεζχκ  είκαζ δ 

πνήζδ εεςνδηζηχκ οπμθμβζζιχκ.
30

 Πένα απυ ηδκ ιμνζαηή ακαβκχνζζδ οπάνπεζ ηαζ δ πνμ-

μνβάκςζδ οπενιμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ελαημιζηεοιέκςκ ιμνζαηχκ οπμδμπέςκ 

πμο πναβιαημπμζμφκ ιμνζαηή ακαβκχνζζδ, ηαηάθοζδ, ηαζ ιεηαθμνά ζε ιζα πμζηζθία 

οπμζηνςιάηςκ, απυ ζυκηα ιεηάθθςκ ζε ακζυκηα ηαζ πεζνυιμνθεξ ιμνζαηέξ εκχζεζξ.
31,32

 Οδήβδζε 

επίζδξ ζε έκα κέμ ηνυπμ πδιζηήξ ζφκεεζδξ, βζα ηδκ δδιζμονβία δζαδζηαζζχκ ηαηαζηεοήξ 

οπενιμνζαηχκ μκημηήηςκ ηαζ αμήεδζε ζε ζοκεέζεζξ, ιε ηδκ πνήζδ οπενιμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ.
33-

35
 Ζ πνμ-μνβάκςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ μδδβεί ζε αοημμνβάκςζδ ημο ιμνίμο-δέηηδ ηαζ ηςκ ιμνίςκ-

δυηδ ιε ζαθή πεζναβχβδζδ ηςκ ιμνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ακαβκχνζζδξ, πμο μδήβδζε  ζηδ 

δδιζμονβία οπενιμνζαηχκ εζδχκ ηαζ ζοζηεοχκ. 
36-39

 

Ζ αοημμνβάκςζδ είκαζ δ ηζκδηήνζα δφκαιδ πμο μδήβδζε ζηδκ ελέθζλδ ημο αζμθμβζημφ ηυζιμο 

απυ ηδκ άροπδ  φθδ.
40

  

Απηννξγάλσζε  
 

Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ δ αοημμνβάκςζδ έπεζ πνμζεθηφζεζ πμθθή πνμζμπή ζηδκ ένεοκα ηαζ 

δζαιυνθςζε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηδξ πδιείαξ, ηδξ επζζηήιδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδξ αζμθμβίαξ. ε 

βεκζηέξ βναιιέξ, εεςνείηαζ ςξ ιζα ζηναηδβζηή βζα κακμηαηαζηεοή πμο πενζθαιαάκεζ ημ ζπεδζαζιυ 

ιμνίςκ ηαζ οπενιμνζαηχκ μκημηήηςκ. 

ηδκ ιμνζαηή αοημμνβάκςζδ, ηα ιυνζα (ή ηιήιαηα ηςκ ιμνίςκ) ή ζυκηα ιε αοευνιδημ ηαζ 

ακαζηνέρζιμ ηνυπμ, ζπδιαηίγμοκ πζμ πμθφπθμηεξ ηαζ μνβακςιέκεξ οπενιμνζαηέξ μκηυηδηεξ πμο 

πενζθαιαάκμοκ ιδ μιμζμπμθζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ.
41 

Αοηά ηα αοευνιδηα θαζκυιεκα, πμο ανπζηά 

ανίζημκηαζ ζε αζμθμβζηά ζοζηήιαηα, δεκ πενζμνίγμκηαζ ακαβηαζηζηά ζηδκ ηφνζα ιάγα ημο 

δζαθφιαημξ, ζημ μπμίμ ημ θαζκυιεκμ παναηηδνίγεηαζ ηνζχκ δζαζηάζεςκ αοημμνβάκςζδ, ηαζ ιπμνεί 

επίζδξ κα θάαεζ ιένμξ ζε δζζδζάζηαηα ζοζηήιαηα υπςξ επζθάκεζεξ ηαζ δζεπαθέξ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ θάζεςκ. 

Ζ αοημμνβάκςζδ ιπμνεί ζήιενα κα ανεεεί ζε δζάθμνμοξ ημιείξ, απυ ηδ αζμθμβία ιέπνζ ηδκ 

επζζηήιδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ  ηαζ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ 

ακάπηολδ κέςκ πνμδβιέκςκ ηεπκμθμβζηά οθζηχκ. 

Ο Jean-Marie Lehn ελέηαζε ηδκ αοημμνβάκςζδ ςξ ιία απυ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ οπενιμνζαηήξ 

πδιείαξ ηαζ εζζήβαβε ηνία παναηηδνζζηζηά: ημ εηιαβείμ, ηδκ αοημμνβάκςζδ ηαζ ηδκ 
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αοημζοκανιμθυβδζδ. Μαγί, αοημί μζ υνμζ ηαθφπημοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο επζηνέπμοκ ηα πνμ-

μνβακςιέκα ιμνζαηά ζοζηαηζηά κα ένεμοκ ιαγί αοευνιδηα, ιε έκα ηαθά ηαεμνζζιέκμ ηνυπμ, 

έηζζ χζηε κα δχζεζ μκηυηδηεξ ζε ιζα, δφμ ή ηνεζξ δζαζηάζεζξ.
30,31,42 

 

Σμ εηιαβείμ ζοκίζηαηαζ απυ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηακμκζηχκ 

θεζημονβζχκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ δμιέξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ. Ζ αοημμνβάκςζδ 

(ή ζηαηζηή αοηυμνβάκςζδ) μθείθεηαζ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ εθεφεενδξ εκένβεζαξ ζε έκα 

ηθεζζηυ ζφζηδια ηαζ αοηυ μδδβεί ζε ιία ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ. Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ 

δζαηεηαβιέκδ δμιήξ ιπμνεί κα απαζηεί εκένβεζα (π.π., ιε ηδ ιμνθή ηδξ ακάδεοζδξ), αθθά ιυθζξ 

αοηή ζπδιαηζζηεί, είκαζ ζηαεενή. 

Σμ 1991, μ Lindsey εζζήβαβε έκα εονφ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ, ααζζζιέκμ ζηδκ ένεοκα ζπεηζηά ιε 

ημκ ζυ ημο ιςζασημφ ημο ηαπκμφ (TMV) ηαζ ημ έκγοιμ νζαμκμοηθεάζδ.
43 

Αοηυ ημ ηαεεζηχξ 

ηαλζκυιδζδξ πςνίγεηαζ ζε επηά εονεία, αθθδθεπζηαθοπηυιεκα ιένδ. 

1. Αοζηδνή αοημμνβάκςζδ 

Ζ αοζηδνή αοημμνβάκςζδ ζπδιαηίγεηαζ αοευνιδηα ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ζοβηέκηνςζδξ, 

pΖ, εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ. Ο ζπδιαηζζιυξ ημο πνμσυκημξ είκαζ πθήνςξ ακαζηνέρζιμξ ηαζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ μθζηυ εενιμδοκαιζηυ εθάπζζημ βζα ημ ζφζηδια. Μενζηέξ θμνέξ έκα πνυζεεημ 

ή έκα πνυηοπμ απαζηείηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ μνβάκςζδξ. Ζ ααζζηή 

αοηή έκκμζα δεκ είκαζ αθδεήξ βζα υθεξ ηζξ πνςηεΐκεξ, ιενζηέξ απυ ηζξ μπμίεξ ζπδιαηίγμκηαζ απυ 

μκηυηδηεξ πμο μκμιάγμκηαζ  «πδιζημί αμδεμί».
44-46

 

2. Μδ ακαζηνέρζιδ αοημμνβάκςζδ 

Ζ ηαηδβμνία αοηή είκαζ ημ ακηίεεημ ηδξ πνμδβμφιεκδξ δζαδζηαζίαξ. Μδ ακαζηνέρζιεξ είκαζ 

ακηζδνάζεζξ πμο ειπθέημκηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ημο πνμσυκημξ ιέζς ημο ζπδιαηζζιμφ ιδ 

ακαζηνέρζιςκ δεζιχκ ιε αήιαηα οπυ ηζκδηζηυ έθεβπμ. Ζ ζςζηή δμιή ημο πνμσυκημξ πνμηφπηεζ  

πςνίξ ηακέκα ζθάθια, επεζδή δεκ οπάνπεζ πενζεχνζμ ζηδκ αοηoδζυνεςζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. 

Ακηζδνάζεζξ ζφγεολδξ, αθθδθμοπίαξ ή κηυιζκμ είκαζ παναδείβιαηα ιδ ακαζηνέρζιδξ αοημ-

μνβάκςζδξ πμο είκαζ ζδιακηζηέξ ζηδκ μνβακζηή ζφκεεζδ, αθθά υπζ ηυζμ ζδιακηζηέξ ζηδκ 

οπενιμνζαηή πδιεία.
47,48

 

3. Σνμπμπμίδζδ πνμδνυιμο αημθμοεμφιεκδ απυ αοημμνβάκςζδ  

Ζ αοημμνβάκςζδ βίκεηαζ ιυκμ εάκ δ πνυδνμιμξ έκςζδ οπμαθδεεί ζε πδιζηή ηνμπμπμίδζδ πνζκ 

απυ ηδκ ακηίδναζδ. Βζμθμβζηυ πανάδεζβια είκαζ δ ζφκεεζδ ημο ημθθαβυκμο, μπμφ μζ ζκχδεζξ 

πνςηεΐκεξ απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ μζηχκ.
49

  

4.  Αοημμνβάκςζδ αημθμοεμφιεκδ απυ ηνμπμπμίδζδ 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ηεθζηυ πνμσυκ οθίζηαηαζ ηνμπμπμίδζδ ιεηά ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηυ-

μνβάκςζδξ. Έκα απυ ηα ηθαζζηά αζμθμβζηά παναδείβιαηα είκαζ δ ζφκεεζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ. Άθθα 

παναδείβιαηα ζηδκ οπενιμνζαηή πδιεία είκαζ ηα ηαηεκάκζα ηαζ ηα νμηαλάκζα.  
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5. Τπμαμδεμοιέκδ αοημμνβάκςζδ  

ηδκ οπμαμδεμοιέκδ αοημμνβάκςζδ έκαξ ελςηενζηυξ πανάβμκηαξ απαζηείηαζ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ 

ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Αοηή δ έκκμζα βίκεηαζ ζδιακηζηή ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ημο νυθμο πμο 

δζαδναιαηίγμοκ μζ ιμνζαημί ζοκμδμί ζηδκ ακαδίπθςζδ ηδξ πνςηεΐκδξ. Οζ ιμνζαημί ζοκμδμί είκαζ 

ιζα μιάδα ιμνίςκ πμο ιεζμθααμφκ ζηδκ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ δεκ είκαζ οπάνπμοκ ζηδκ ηεθζηή 

δμιή. Μπμνμφκ κα ακαζηέθθμοκ ημ ζπδιαηζζιυ εκδζάιεζςκ εζδχκ πμο μδδβμφκ ζε ιδ 

θεζημονβζηά ζοζηαηζηά ηαζ δεκ επδνεάγμοκ ηδ εενιμδοκαιζηή ηδξ δζαδζηαζίαξ ζοκανιμθυβδζδξ. 

Αοημί αμδεμφκ ζηδκ ακαδίπθςζδ ηςκ εηημθαπηυιεκςκ πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ιε ηδκ 

πνυθδρδ ηδξ δδιζμονβίαξ ζοζζςιάηςκ πεπηζδζηχκ αθθδθμοπζχκ, ηαζ νοειίγμοκ ηδκ ακαδίπθςζδ 

ηςκ ιεημοζζςιέκςκ πνςηεσκχκ, επδνεάγμκηαξ ιυκμ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δζαδζηαζίαξ.
50

 

 

6. Καηεοεοκυιεκδ αοημμνβάκςζδ 

Ζ ηαηεοεοκυιεκδ αοημμνβάκςζδ πενζθαιαάκεζ έκα ιυνζμ εηιαβείμ πμο ζοιιεηέπεζ ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ μνβάκςζδξ, αθθά δεκ ειθακίγεηαζ ζηα ηεθζηά πνμσυκηα. Ο ελςηενζηυξ ζοιιεηέπςκ 

πνμάβεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο επζεοιδημφ πνμσυκημξ ιέζς ηδξ εενιμδοκαιζηήξ ζηαεενμπμίδζδξ 

ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ δμιζηχκ ημιιαηζχκ ή ιέζς ηδξ απμζηαεενμπμίδζδξ ηςκ ακεπζεφιδηςκ 

ζοζζςιαηςιάηςκ. Έκα πανάδεζβια είκαζ δ πνήζδ οβνχκ ηαζ αθνχκ, έηζζ χζηε  κα ηαηεοεφκμοκ 

αζμιζιδηζηά ηδκ  ακμνβακμπμίδζδ/απμθίεςζδ ηαζ ημκ πμθοιενζζιυ.
51,52

 

7. Αοημμνβάκςζδ ιε δζαημπηυιεκδ δζαδζηαζία  

Ζ ηεθεοηαία αοηή ηαηδβμνία ακηζπνμζςπεφεζ ημοξ ζοκδοαζιμφξ υθςκ ηςκ ακςηένς ηαζ 

ζοκεπάβεηαζ πμθφπθμηεξ δζενβαζίεξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ δζαδμπζηέξ εκαθθαβέξ/παναθθαβέξ ηδξ 

αοημμνβάκςζδξ ηαζ μιμζμπμθζηέξ ή ιδ ακαζηνέρζιεξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο πνμηφπημοκ ζε ορδθά 

εθεβπυιεκεξ δζαδζηαζίεξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ ανίζημκηαζ ιυκμ ζηδ αζμθμβία 

ηαζ έκα απυ ηα  ηαθφηενα ηαηακμδηά παναδείβιαηα είκαζ δ αζμβέκεζδ νζαυζςιάηςκ.
53

 Ζ αοημ-

μνβάκςζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ιεβάθεξ δμιζηέξ ιμκάδεξ, ηαθφπηεζ έκα εονφ θάζια ηδξ ηθίιαηαξ 

ιήημοξ απυ Angstrom ζηα εηαημζηά, δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ, ηαζ δζαθμνεηζηέξ πδβέξ ηςκ 

πνμεθεφζεςκ. 

Σα ηοπζηά εφνδ ιεβεεχκ βζα ηδκ αοημμνβάκςζδ, είκαζ ηα  ιμνζαηά, ηδξ κακμηθίιαηαξ (ημθθμεζδή, 

κακμζφνιαηα ηαζ κακμζθαίνεξ, ηαζ ζπεηζηέξ δμιέξ), ηαζ ιέζμ- έςξ ιαηνμζημπζηά ζημζπεία 

(ακηζηείιεκα ιε δζαζηάζεζξ απυ ιζηνά/microns ζε εηαημζηά). Οζ ηακυκεξ βζα ηδκ αοημμνβάκςζδ  

ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ είκαζ πανυιμζμζ αθθά υπζ ηαοηυζδιμζ. 
54
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ρήκα 5: Σαμηλόκεζε απηννξγαλώζεσλ βαζηζκέλε ζην κέγεζνο θαη ηελ θύζε ησλ δνκηθώλ κνλάδσλ
54 

 

Καηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ αοημμνβάκςζδξ, ακ αοηή ζοιααίκεζ ζε ηθίιαηα ιήημοξ αημιζημφ-

ιμνζαημφ ή ημθθμεζδμφξ, αδφκαιεξ ηαζ ιεβάθδξ ειαέθεζαξ δοκάιεζξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ πδιζηέξ 

δοκάιεζξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ. Τπάνπμοκ ηνεζξ ακηζπνμζςπεοηζηέξ μιάδεξ: (1) μζ 

ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ πμο θένκμοκ ηζξ ιμκάδεξ αοημμνβάκςζδξ ιαγί, (2) μζ ακηίεεηεξ δοκάιεζξ πμο 

ζζμννμπμφκ ιε ηζξ ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ, ηαζ (3) μζ δοκάιεζξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ηαηεοεοκηζηυηδηα 

ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ αοηυ-μνβάκςζδξ ζοζζςιάηςκ. 

Οζ δζαδζηαζίεξ αοημμνβάκςζδξ, εθέβπμκηαζ ηονίςξ απυ ηαηεοεοκηζηέξ εθηηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ 

απςζηζηέξ ακηίεεηεξ δοκάιεζξ πμο μδδβμφκ ζοπκά ζε αοημμνβάκςζδ πςνίξ ηαηεφεοκζδ. Παν 'υθα 

αοηά, οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ δοκάιεζξ πμο είκαζ άιεζα οπεφεοκεξ βζα ηδκ ηαηεοεοκηζηυηδηα. Αοηέξ 

είκαζ μζ δεζιμί οδνμβυκμο, μ ζοκημκζζιυξ ηαζ μζ π-π αθθδθεπζδνάζεζξ, αθθά πμθφ αζεεκέζηενεξ 

δοκάιεζξ, υπςξ δ ζηενεμπδιζηή απχεδζδ, είκαζ επίζδξ ζοκδεζζιέκεξ. Οζ δοκάιεζξ αοηέξ ιπμνεί 

κα είκαζ έκα ιένμξ ηδξ ηζκδηήνζαξ δφκαιδξ ή ηςκ ακηζεέηςκ δοκάιεςκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

αοημμνβάκςζδξ, αθθά ιενζηέξ θμνέξ δνμοκ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ςξ ηαηεοεοκηζηέξ δοκάιεζξ. 
54

 

Χζηυζμ, δ αοημμνβάκςζδ δεκ είκαζ απμηέθεζια ιυκμ ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ ηαηεοεοκηζηχκ ηαζ/ή 

ιδ  δοκάιεςκ. ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ηα εενιμδοκαιζηά πνμσυκηα ζηα μπμία δ εθεφεενδ εκένβεζα 

ιεβζζημπμζείηαζ εα εοκμμφκηαζ. Καηά ζοκέπεζα, εκηνμπζηά ηαζ εκεαθπζηά απμηεθέζιαηα πνέπεζ κα 

θδθεμφκ οπυρδ. H ζφκεεζδ δζαηνζηχκ, δζαηεηαβιέκςκ δμιχκ απυ έκα ζφκμθμ οπμιμκάδςκ 

θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα δζαδζηαζία ηαεμδδβμφιεκδ ιυκμ ιέζς ηδξ εκεαθπίαξ θυβς ημο εοκμσηήξ 

δδιζμονβίαξ αθθδθεπζδνάζεςκ. Χζηυζμ, αοηυ ζοιααίκεζ επίζδξ θυβς ηδξ απχθεζαξ δμκδηζηχκ, 

ηαζ πενζζηνμθζηχκ ααειχκ εθεοεενίαξ. Δπζπθέμκ, είκαζ ζδιακηζηυ κα θδθεεί οπυρδ υηζ πμθθέξ 

άθθεξ επζδνάζεζξ  ζοιαάθμοκ ζηδκ αοημμνβάκςζδ. Γζα πανάδεζβια ημ οδνυθμαμ θαζκυιεκμ, πμο 
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ηζκεί αιθίθοθεξ οπμιμκάδεξ βζα κα μνβακςεμφκ ζε ιζηηφθζα ηαζ θζπίδζα δμιχκ δζπθμζηζαάδαξ, 

υπςξ ηα θζπμζχιαηα. Αοηυ απμηεθεί έκα εκηνμπζηυ θαζκυιεκμ.
55

 

 

Απηννξγάλσζε πνξθπξηληθώλ παξαγώγσλ  

 

Οζ πμνθονζκζηέξ ιμκάδεξ ζοκδεδειέκεξ ιε μιμζμπμθζημφξ δεζιμφξ δεκ απμηεθμφκ οπενιμνζαηέξ 

μνβακχζεζξ απυ ιυκεξ ημοξ. Παν 'υθα αοηά, μζ εκχζεζξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ςξ 

ζοζηαηζηά οπενιμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Μενζηά λεπςνζζηά ιυνζα ιπμνμφκ κα αοημμνβακςεμφκε 

βζα κα ζπδιαηίζμοκ πζμ πμθφπθμηεξ οπενιμνζαηέξ δμιέξ πμο δέπηδηακ ιδ μιμζμπμθζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ημο ιμνίμο. 

 

 

πήια 6: Απεζηυκζζδ αοημμνβάκςζδξ δζιενχκ πμνθονίκδξ-δζθαζκοθαθακίκδξ56 

 

 

Αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ πμνθονζκζηχκ ηιδιάηςκ ζε πμθοπμνθονζκζηά ζοζηήιαηα 

δδιζμονβμφκ κέεξ ζδζυηδηεξ. H  δθεηηνμκζηή αθθδθεπίδναζδ ηςκ π-ζοζηδιάηςκ ηςκ πμνθονζκχκ 

ελανηάηαζ απυ ηδ ζπεηζηή ημπμεέηδζδ, ηδ βεςιεηνία, ηδκ αηαιρία, ηαζ ημκ ηφπμ ηςκ δεζιχκ πμο 

ζοκδέμοκ ημοξ πμνθονζκζημφξ δαηηοθίμοξ.
57,58

 Σμ εηηεηαιέκμ π- ζογοβζαηυ ζφζηδια επζηνέπεζ ηδκ 

δδιζμονβία οθζηχκ ιε ιδ-βναιιζηέξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ,
59

 ιμνζαηά ηαθχδζα,
60

 ζήναββεξ θςημκίςκ,
61

 

ιυνζα πμθθαπθμφ spin ιε ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ,
62

 ηαζ ζοζηεοέξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ 

πθδνμθμνζχκ.
63
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      1.4 ύδεπμε πνξθπξηλώλ κε πεπηίδηα 

  
Ζ δοκαηυηδηα ηςκ πεπηζδίςκ κα δνμοκ ςξ „μπήιαηα‟ ιεηαθμνάξ θανιάηςκ έπεζ απμηεθέζεζ 

ακηζηείιεκμ εκδεθεπχκ ενεοκχκ.
64

 Σμ ζπεηζηά ιζηνυ ιέβεεμξ ημοξ (<50 αιζκμλέςκ) ηα ηαεζζηά ιδ-

ακμζμβυκα. Δπζδεζηκφμοκ ζοπκά ηαθή δζείζδοζδ ζημκ ζζηυ, ηαζ πμθθά απυ αοηά αθθδθεπζδνμφκ ιε 

έκα δεδμιέκμ αζμθμβζηυ ζηυπμ, πςνίξ κα πνμηαθμφκ ζδιακηζηέξ ημλζηέξ ακηζδνάζεζξ. Σα πεπηίδζα 

είκαζ εφημθα πνμζζηά, ηυζμ απυ θοζζηέξ πδβέξ υζμ απυ πδιζηή ζφκεεζδ, ηαζ ιπμνμφκ κα 

ηνμπμπμζδεμφκ εφημθα, επζηνέπμκηαξ ιεηααμθέξ ζηδκ αθθδθμοπία ηαζ άιεζδ ζφγεολδ ιε άθθεξ 

πδιζηέξ μκηυηδηεξ.  

 

 

ρήκα 7: πδεύμε πνξθπξηληθνύ παξαγώγνπ κε δηθαηλπιαιαλίλε 
56

 

 

Με αάζδ ηζξ θεζημονβζηέξ μιάδεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ζφγεολδ, μζ πνμζεββίζεζξ πμο έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί ιέπνζ ζήιενα βζα ηδ θήρδ ζογεοβιάηςκ πμνθονζκχκ-πεπηζδίςκ ιπμνμφκ κα 
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ηαλζκμιδεμφκ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ (ζπήια 8): (1) ιέεμδμζ πμο ααζίγμκηαζ ζε ιία αζμμνεμβχκζα 

ζηναηδβζηή πνυζδεζδξ (π.π.: ιεηάεεζδ CuAAC, , Staudinger ligation), (2) ιέεμδμζ πμο ααζίγμκηαζ 

ζε ακηζδνάζεζξ ζηυπεοζδξ (δδθαδή: μιάδεξ εεζυθδξ ζε ηαηάθμζπα Cys), (3) μζ ιέεμδμζ πμο 

ααζίγμκηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ζηυπεοζδ αιζκμιάδςκ. Γζα ηδκ ηεθεοηαία ηαηδβμνία, δ ακηίδναζδ 

ααζίγεηαζ, είηε ζηδκ πανμοζία ιζαξ ηαζ ιυκμ αιζκμιάδαξ (ζπήια 7) ζηδκ αθθδθμοπία, ή ιε ηδ 

πνήζδ  πνμζηαηεουιεκςκ πεπηζδίςκ.  

 

ρήκα 8 ηξαηεγηθέο ζύδεπμεο γηα ηελ ζύλζεζε ζπκπιόθσλ πνξθπξίλεο-πεπηηδίνπ 

1.5 ύδεπμε θσηνεπαηζζεηνπνηεηώλ δξαζηηθώλ ζε ζεηόιεο  
 

Ζ ζπεηζηή παιδθή αθεμκία ηςκ οπμθεζιιάηςκ Cys ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ πεπηζδίςκ 

ηαεζζηά ηδκ μιάδα ηδξ εεζυθδξ ζδακζηυ δναζηζηυ ηιήια βζα επζθεηηζηή αζμζφγεολδ. Ζ μιάδα ηδξ  

εεζυθδξ ειθακίγεζ ορδθυηενδ πονδκμθζθία ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ οδνμλοθμιάδα ζηδκ Thr, ηδκ Ser ή 

ηδκ Tyr, ηαζ ζε εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ (δδθαδή: pΖ <8) ακηζδνά βνδβμνυηενα απυ ηζξ αιζκμιάδεξ 

ηδξ Lys ή ιε  άθθα οπμζηνχιαηα, υπςξ δζπθυ δεζιυ ή ιε ηιήιαηα ιαθεσιίδζςκ ή ανχιμ 

/ζςδμαηεηοθζςκ.
65 

Ανηεηά παναδείβιαηα ζηα μπμία δ δναζηζηυηδηα ηδξ μιάδαξ ηδξ εεζυθδξ έπεζ 

αλζμπμζδεεί βζα ηδ ζφγεολδ πμνθονζκχκ ζε πεπηίδζα έπμοκ ακαθενεεί. 
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Ζ ζοκανιμθυβδζδ ιζαξ έκςζδξ πμο απμηεθείηαζ απυ ιζα οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ Mn ηαζ έκα 

πεπηίδζμ επζηεφπεδηε ιε ιία ακηίδναζδ  εεζυθδξ / ιαθεσιζδίμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, δ πμνθονίκδ 

οπμαθήεδηε ζε επελενβαζία ιε ημ δζζεεκέξ SMCC ακηζδναζηήνζμ ιε ζημπυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ 

δναζηζηήξ ιε ηδκ εεζυθδ μιάδαξ. Σμ πνμσυκ ακηέδναζε ζε DMF ζημοξ 37 ◦ C βζα 3 διένεξ ιε ημ 

απμπνμζηαηεοιέκμ πεπηίδζμ 16, ημ μπμίμ θένεζ επί ημο C-ηεθζημφ άηνμο έκα δζαπςνζζηή Gly ηαζ 

ιζα Cys (πήια 9 ).
66

  

Ζ ακηίδναζδ εεζμθχκ ιε εκχζεζξ πμο πενζέπμοκ ανςιμαηεηάιζδμ ηιήιαηα έπμοκ αλζμπμζδεεί βζα 

κα ζοκηεεεί ιζα πμνθονίκδ ζογεοβιέκδ ιε έκα πεπηίδζμ. Ζ πδιζηή ακηίδναζή ηδξ δίανςιμ 

πμνθονίκδξ, πμο θαιαάκεηαζ ιε ηαηενβαζία ηδξ δζάιζκμ πμνθονίκδξ ιε ημ ανχιμαηεηοθμανςιίδζμ, 

ιε ημ απμπνμζηαηεοιέκμ πεπηίδζμ ζε DMF ιε ηδκ πανμοζία Na2CO3 έδςζε ημ επζεοιδηυ πνμσυκ 

ζφγεολδξ, ημ μπμίμ απμιμκχεδηε ζε απυδμζδ 30% (πήια 10).
67

 

 

  

 

 

ρήκα 9 ύδεπμε κέζσ αληίδξαζεο ζεηόιεο-καιετκηδίνπ 
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ρήκα 10 ύδεπμε ζεηόιεο-βξσκναθεηακηδίνπ
67

 

1.6 Πνξθπξηληθά ζύκπινθα κε πεξηθεξεηαθνύο ππνθαηαζηάηεο 

ζείνπ 
 

Γζα ανηεηέξ δεηαεηίεξ, μζ πδιζημί έπμοκ εθεφνεζ ιεευδμοξ βζα ιυζπεοζδ πμνθονζκχκ ζε επζθάκεζεξ 

μνβακζηχκ ή ακυνβακςκ ζηενεχκ ιε ηδ πνήζδ ζζπονχκ μιμζμπμθζηχκ δεζιχκ, ιε ηδκ άπμρδ ημο 

ζπεδζαζιμφ κέςκ οθζηχκ, υπςξ δ μιμζμβεκείξ ηαηαθφηεξ ή ηα πδιζηχξ ηνμπμπμζδιέκα δθεηηνυδζα. 

ε έκα ζπεηζηυ πεδίμ, ααζζηέξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ηδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ εκυξ 

δθεηηνζημφ αβςβμφ ηαζ ιίαξ επζθάκεζαξ ιε πνμζδειέκμ ιυνζμ, ηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο 

θςηυξ ζε αοηή ηδ δζαδζηαζία, χεδζακ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιεευδςκ βζα μζ ιεηαθθμπμνθονζκέξ ζε 

πνοζυ ηαζ άθθα ιεηαθθζηά δθεηηνυδζα. Σαοηυπνμκα ιε αοηέξ ηζξ ένεοκεξ, πζεακέξ εθανιμβέξ έπμοκ 

ανεεεί ζημοξ ημιείξ ηδξ θςημεπαβυιεκδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, ηςκ αζμιζιδηζηχκ ιμκηέθςκ 

ημο θςημζοκεεηζημφ “special pair  ηαζ έπμοκ πνμηαεεί ηα θςημαμθηασηά ηφηηανα. 

Ζ ακάβηδ βζα απυθοηδ ιζηνμβνάθδζδ ζηδ ιζηνμδθεηηνμκζηή, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

ιμνζαηήξ δθεηηνμκζηήξ, μδήβδζακ ζηδκ ζδέα ηδξ ζφγεολδξ μλεζδμακαβςβζηά δναζηζηχκ ιμνίςκ, 

υπςξ μζ πμνθονίκεξ, ζηδκ επζθάκεζα ημο πονζηίμο ηαζ ζε κακμζςθήκεξ άκεναηα, ιε ηδκ εζηυκα ημο 

ζπεδζαζιμφ κέςκ ζοζηεοχκ ιε αεθηζςιέκδ επίδμζδ, υπςξ ηα OLEDs, ηνακγίζημν, ηαζ ικήιεξ.  Με 
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ηδ ζοκεπή αφλδζδ ζηδκ ποηκυηδηα ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοζηεοχκ ιε αάζδ ημ πονίηζμ (μ κυιμξ ημο 

Moore), ζφκημια ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ διζαβςβχκ εα θηάζμοιε ζηα  θοζζηά ηαζ ηεπκζηά υνζα, πμο 

εα ειπμδίζμοκ ηδκ ιζηνμβναθία  ηάης απυ πενίπμο 10 nm. Ζ ιμνζαηή δθεηηνμκζηή επζδζχηεζ κα 

θένεζ ιζα απάκηδζδ ζε αοηυ ημ πνυαθδια ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ζηδκ μπμία έκα 

ή θίβα ιυνζα εα θεζημονβήζμοκ ςξ δζαηυπηεξ, ζοκδέζεζξ ηαζ άθθα ςξ ζοζηεοέξ ικήιδξ.
68 

 

Σξνπνπνίεζε επηθάλεηαο ρξπζνύ  

 

Σμ εείμ έπεζ ζζπονή έθλδ ιε ημ πνοζυ. Ζ αοευνιδηδ πνμζνυθδζδ ηςκ εκχζεςκ πμο πενζέπμοκ εείμ 

ζε πνοζυ δίδεζ αοημζοκανιμθμβμφιεκεξ ιμκμζηζαάδεξ (SAM) πμο είκαζ ηαθά μνβακςιέκεξ ηαζ 

μιμζμβεκήξ,
69

 ηαζ πανέπεζ ιζα απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμ βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ιμνίςκ ζε 

δθεηηνμκζηά ελανηήιαηα. Οζ ηνμπμπμζδιέκεξ επζθάκεζεξ Au είκαζ ζδακζηέξ βζα ααζζηέξ ιεθέηεξ ημο 

ιμνζαημφ παηεηανίζιαημξ, ημο  πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδξ ζφγεολδξ επζθάκεζαξ ιε ημ ιυνζμ ή ηδξ 

ιεηαθμνά θμνηίμο.
70

 

Ο δεζιυξ (RS-)-Au (I) ζοκήεςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ μλεζδςηζηή πνμζεήηδ ημο δεζιμφ S-Ζ ζε Αu 

(0). Μζα απυ ηζξ πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ δδιζμονβία αοημφ δεζιμφ είκαζ κα 

εηηεεεί δ επζθάκεζα πνοζμφ ιε ιία εεζυθδ (Β ζημ πήια 11).
70,71

 Γζζμοθθζδζηέξ εκχζεζξ  (C ηαζ Δ 

ζημ πήια 11) έπμοκ επίζδξ πνδζζιμπμζδεεί. Ο ηφπμξ C δίδεζ έκα SAM πανυιμζμ ιε εηείκμ πμο 

θαιαάκεηαζ ιε ιία εεζυθδ, αθθά μ ηφπμξ Δ δίδεζ έκα SAM ιε δφμ Au-S δεζιμφξ ςξ μιάδεξ 

πνυζδεζδξ, ημ μπμίμ πνμζδίδεζ ιζα πζμ ζζπονή ζφκδεζδ ζηδκ επζθάκεζα ημο ζοζηήιαημξ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ζπδιαηζζιμφ ηδξ  SAM ιυνζα εεζυθδξ ιπμνεί κα μλεζδςεμφκ πνμξ δζζμοθθίδζα, αθθά 

επίζδξ ηαζ ζε άθθα είδδ. Πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί μ ζπδιαηζζιυξ αοηχκ ηςκ παναζζηζηχκ 

πανάβςβςκ έπμοκ ενεοκδεεί ηαζ άθθα είδδ εεζμμιάδςκ υπςξ μζ εεζμαηέηοθμ ηαζ μζ 

εεζμηοακοακζηέξ (Α ηαζ D ζημ πήια 11). Μεηαθθμπμνθονζκέξ έπμοκ αηζκδημπμζδεεί ζημ Au 

πνδζζιμπμζχκηαξ εεζυθδ, δζζμοθθίδζα ή εεζμαηέηοθμ πανάβςβα. Ζ πνήζδ ημο εείμ-ηοακζημφ 

δδιζμονβήεδηε βζα κα πανέπεζ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ βζα ζηθδνέξ ζοκεήηεξ απμπνμζηαζίαξ πμο 

δεκ είκαζ πάκηα ζοιααηέξ ιε ηδκ ακημπή ημο ιμνίμο.
72,73

 

Γζα ημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ ποηκμφ ηαζ ηαθά μνβακςιέκμο SAM πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ 

πεζναιαηζηέξ πανάιεηνμζ υπςξ μ πνυκμξ ηδξ ακηίδναζδξ, δ εενιμηναζία, δ ζοβηέκηνςζδ ηαζ δ 

ηναπφηδηα ημο οπμζηνχιαημξ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ επίζηνςζδξ ιπμνεί κα δζαζνεεεί ζε δφμ ζηάδζα: 

ιζα βνήβμνδ ανπζηή πνμζνυθδζδ (πήια 12, ανζζηενά) ηαζ ιζα επαηυθμοεδ ανβή ακαδζμνβάκςζδ 

(πήια 12, δελζά).
71,74

 Σμ ανπζηυ ζηάδζμ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ιζα πνμζνυθδζδξ εθεβπυιεκδξ 

δζάποζδξ Langmuir. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ εεζυθδξ έπεζ ζζπονυ ακηίηηοπμ, ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ζημ 

εφνμξ ηςκ mM  πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα αοηυ ημ αήια έηζζ χζηε κα μθμηθδνςεεί ιέζα ζε 

θίβα θεπηά. Ζ ηζκδηζηή ελανηάηαζ επίζδξ απυ ηδκ δναζηζηυηδηα ημο ιμνίμο ηδξ εεζυθδξ, δδθαδή 

ζπεηζηά ιε ηδκ ποηκυηδηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ εείμ. Σμ επυιεκμ αήια είκαζ έκα "αήια 
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ζοζηεοαζίαξ»: ηα ιυνζα ακαπηφζζμοκ εκδoιμνζαηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ (VDW, π-π stacking, 

δζπυθμο-δζπυθμο, ηθπ.) πμο μδδβεί ζε ιζα ηαθά ζοζηεοαζιέκδ ηαζ δζεηαβιεκή ιμκμζηζαάδα. Αοηυ 

ημ ζηάδζμ ιπμνεί κα απαζηήζεζ χνεξ ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί.
75

 Μζα βεκζηά επζηοπήξ ιέεμδμξ είκαζ κα 

αοεζζηεί έκα ηαεανυ οπυζηνςια Au ζε έκα δζάθοια αζεακυθδξ ηδξ εεζυθδξ ζε ιία mΜ 

ζοβηέκηνςζδ βζα πενίπμο 10-20 χνεξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

Ζ αέθηζζηδ επζθακεζαηή ηάθορδ ηαζ δζάηαλδ ημο  SAM πνμηφπηεζ απυ ηδκ ιεβζζημπμζδιέκδ 

πθεονζηή εθηηζηή  αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ιμνίςκ εεζυθδξ, ηαζ αοηέξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιπμνεί κα 

πενζμνζζημφκ απυ ζηενεμπδιζηή πανειπυδζζδ μδδβχκηαξ ζε παιδθυηενδξ πμζυηδηαξ SAM. Γζα κα 

θδθεεί έκα ηαθήξ πμζυηδηαξ SAM ιε ζοβηεηνζιέκεξ επζθεβιέκεξ ιμνζαηέξ ιμκάδεξ πμο 

πνμελέπμοκ απυ ηδκ επζθάκεζα, ιζα δζαδμπζηή ιυζπεοζδ ιπμνεί κα θάαεζ ιένμξ, είηε κα 

πνδζζιμπμζδεεί δ ηεπκζηή αναίςζδξ. 

 

ρήκα 11 Αθηλεηνπνίεζε ελώζεσλ ζείνπ ζε επηθάλεηεο ρξπζνύ. 

 

 

ρήκα 12 Γηαδνρηθά ζηάδηα ζην ζρεκαηηζκό κηαο SAM πνξθπξίλεο ζηνλ ρξπζό ,όπνπ α είλαη ε S-S απόζηαζε 

,θαη  β ε απόζηαζε, αιπζίδα -πξνο-αιπζίδα θαη ζ ε γσλία αλάθιηζεο.
74
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ρήκα 13 Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξόζδεζε πνξθπξίλεο θαη θζαινθπαλίλεο ζε ρξπζό  

(a)Πξνζξόθεζε κε έλα βήκα  (b) πξν-αθηλεηνπνίεζε κε δηαιύηε (c) δηαδηθαζία ζπκπξνζξόθεζεο (d) δηαδνρηθή 

κόζρεπζε (MC = καθξνθπθιηθόο δαθηύιηνο)  

Σμ ιυνζμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ εκχκεηαζ ιε αοηή ηδκ βέθονα  ζημ οπυζηνςια (πήια  13d). Σα 

ιυνζα απυ ηεζ ηαζ φζηενα ακηζδνμφκ ζηα υνζα ηδξ άπςζδξ Coulomb ηαζ ηδξ ζηενεμπδιζηήξ 

πανειπυδζζδξ . 

H ηεπκζηή αναίςζδξ πενζθαιαάκεζ ηδ πνμζνυθδζδ ημο ιμνίμο πμο ιαξ εκδζαθένεζ ιε ιζα 

αθηοθμεεζυθδ πμο εα πνέπεζ κα αηζκδημπμζδεεί ζηδκ επζθάκεζα (πήια 13β).
76

 Αοηή δ 

πνμζνυθδζδ ιπμνεί ιενζηέξ θμνέξ κα μδδβήζεζ ζε ιμκμζηζαάδεξ ιε ιδ ακαπαναβχβζιεξ ζδζυηδηεξ, 

πμο πνμηφπημοκ απυ ημ δζαπςνζζιυ ζε ημιιάηζα ηςκ δζαθυνςκ εκχζεςκ εεζυθδξ. Γζα κα 

απμθεοπεμφκ ηέημζα πνμαθήιαηα, ιζα πνμζνυθδζδ ηδξ αναζςιέκδξ εεζυθδ εηηεθείηαζ εκίμηε 

(πήια 13α). ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, ηα δζάηεκα ηςκ ιμκμζηζαάδςκ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ημκ 
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δζαθφηδ ζπδιαηίγμκηαξ ιζα πμζμ „‟ζηνζιςβιέκδ‟‟ ιμκμζηζαάδα πμο ειθακίγεζ ηζξ ακαιεκυιεκεξ 

ζδζυηδηεξ. 

Ζ δζαδμπζηή ιυζπεοζδ έπεζ ενεοκδεεί βζα ιία πμζηζθία εκχζεςκ. Γζαπςνζζηζηά ιυνζα πμο θένμοκ 

ηεθζηή αιίκδ ή ηαναμλοθζηυ μλφ έπμοκ  αηζκδημπμζδεεί ζημκ Au ηαζ πεναζηένς ακηζδνμφκ ιε 

ηαναμλοθζηυ μλφ ή αθημυθδ ηαζ ηα πανάβςβα αιίκδξ βζα κα δχζμοκ έκακ εζηένα ή αιζδζηυ 

ζφκδεζιμ ζφγεολδξ ιεηαλφ ημο δζαπςνζζηή/βέθοναξ ηαζ ηδξ έκςζδξ ιαξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ποννμθζηχκ ιαηνμηφηθςκ, ηέημζμο είδμοξ βέθονεξ ζφγεολδξ  εζηένα ηαζ αιζδίμο είκαζ θζβυηενμ 

ζοκήεδξ, ηαζ μζ  βέθονεξ έπμοκ μιάδεξ ιε ηενιαηζηυ άηνμ πμο είκαζ ζε εέζδ κα ζοκανιμζημφκ ζημ 

ιεηαθθζηυ ηέκηνμ πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί. ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, δ ζφκδεζδ είκαζ έκαξ δεζιυξ 

ζοκανιμβήξ (πήια 14α). Μία άθθδ ιέεμδμξ πενζθαιαάκεζ ηδκ αηζκδημπμίδζδ ιζαξ βέθοναξ πμο 

έπεζ ηενιαηζηυ αγίδζμ πμο είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζήζεζ Click ακηίδναζδ δζάιεζμο ηδξ 1-3 

Huisgen ηοηθμπνμζεήηδξ ιε έκα ιαηνμηοηθζηυ δαηηφθζμ πμο έπεζ έκα ηνζπθυ δεζιυ C-C. Ζ 

ζφγεολδ βίκεηαζ ιέζς εκυξ δεζιμφ ηνζαγυθδξ (πήια  14b). 

Αθηλεηνπνίεζε καθξνθπθιηθνύ δαθηπιίνπ 

 

Παξάγσγα TPP  

 

Σα πανάβςβα ηδξ TPP υπςξ ημ (1) ηαζ ημ (2) ζημ ζπήια 15 έπμοκ αηζκδημπμζδεεί ζημκ πνοζυ ιέζς 

ηδξ πνήζδξ εκυξ οπμηαηάζηαηδ εεζυθδξ.
77

 Αοηέξ μζ πμνθονίκεξ θαιαάκμκηαζ απυ ιζα 

πνμζηαηεοιέκδ απυ αθδεΰδδ εεζυθδ. Ζ ιεηάθθςζδ πναβιαημπμζείηαζ πνζκ ηδκ αθηαθζηή 

απμπνμζηαζία  αθθά ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ πνμζεήηδ ημο ιεηάθθμο βίκεηαζ ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ζημκ πνοζυ.
78 Ζ SAM θαιαάκεηαζ ηαηααοείγμκηαξ ημκ πνοζυ ζε έκα δζάθοια 

πθςνμθυνιζμο ηδξ εεζυθδξ ιε ζοβηέκηνςζδ πενίπμο 1 ιM. 

. 
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ρήκα 14 Μέζνδνη ζύδεπμεο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζδεζνύλ δηαδνρηθά ηεηξαππξξνιηθά 

καθξνθπθιηθά ζπζηήκαηα ζε ρξπζό κέζσ (α) ελόο δεζκνύ ζπλαξκνγήο(αξηζηεξά) ή (β) κηαο 

θπθινπξνζζήθεο(δεμηά). 

Ζ ιέεμδμξ αοηή έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο ιεηαλφ ημο παναβχβμο 

ηδξ ΣΡΡ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ ημο Αu ιέζς ηδξ SAM.
79

 Ζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ επζθάκεζαξ έπεζ 

απμδεζπηεί απυ ηδ ιέηνδζδ ηδξ βςκίαξ επαθήξ ημο κενμφ βζα ιζα βοική επζθάκεζα πνοζμφ ηαζ ιζαξ 

ηνμπμπμζδιέκδξ  επζθάκεζαξ (πήια 16 ). Ζ ηνμπμπμζδιέκδ επζθάκεζα είκαζ πενζζζυηενμ οδνυθμαδ 

ηαεχξ δ ιεηνμφιεκδ βςκία επαθήξ είκαζ ιεβαθφηενδ. 

Σα πανάβςβα ημο δζζμοθθζδίμο ηδξ πμνθονίκδξ έπμοκ εημζιαζηεί έηζζ χζηε κα επζηνέρμοκ 

ιεηαβεκέζηενδ αηζκδημπμίδζδ ημοξ ζε Au.
80

 Δδχ δ SAM ηδξ πμνθονίκδ παναζηεοάζηδηε ιε   

ηαηααφεζζδ 

 

 

ρήκα 15 Γνκέο ηππηθώλ δνκώλ πνξθπξηλώλ κε ζεηνιηθέο νκάδεο πξόζδεζεο 
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ρήκα 16 Πάλσ: ρεκαηηθή απεηθόληζε κηαο απηννξγάλσζεο πνξθπξίλεο κε ζεηόιε ζε ρξπζό. Κάησ : εηθόλεο 

ηεο γσλίαο επαθήο κηαο ζηαγόλαο  H2O ζε   (a) θαζαξή επηθάλεηα ρξπζνύ θαη (b) ζε έλα TPP SAM. 
81

 

 

ρήκα 17 ρεκαηηθή απεηθόληζε ελόο SAM ζε έλα nanocluster ρξπζνύ 

ημο πνοζμφ δθεηηνυδζμο ζε έκα δζάθοια πμνθονίκδξ (50 mM  ζε πθςνμθυνιζμ ) βζα 12 χνεξ ζηδκ 

εενιμηναζία δςιαηίμο. Ζ SAM παναηηδνίζηδηε δθεηηνμπδιζηά δίκμκηαξ πνυζααζδ ζηδκ ηάθορδ 

ηδξ επζθάκεζαξ ζε ιζα μλεζδμακαβςβζηή έκςζδ. Μζα ηάθορδ  150 pmol.cm
-2

 επζηεφπεδηε βζα ιία 

ιμκμζηζαάδα πμνθονίκδξ Μn, ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ επζθακείαξ βζα ηα δαπηοθίδζα ηδξ πμνθονίκδξ 

πνμζακαημθζζιέκα ηάεεηα εηηζιάηαζ υηζ είκαζ 330 pmol.cm
-2

, ηαεχξ ηαζ εηείκδ ηςκ πμνθονζκχκ  

πμο είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ζημ  επίπεδμ είκαζ  70-pmol.cm
-2

. Έηζζ, πνμηάεδηε έκαξ ακορςιέκμξ 

πνμζακαημθζζιυξ ηςκ πμνθονζκχκ. 

Ανηεηέξ ιεθέηεξ επελδβμφκ ηδκ δζαδζηαζία πνμζνυθδζδξ ιέζς δζαθφιαημξ  βζα ημκ ζπδιαηζζιυ 

ιζαξ παηεηανζζιέκδξ ιμκμζηζαάδαξ (πήια  17).
82-85
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ρήκα 18 Μηα ηξηππξίδπιν πνξθπξίλε κε ηεξκαηηθή ζεηνιηθή νκάδα 

 

Οζ ηνζπονίδοθμ πμνθονίκεξ υπςξ ζημ ζπήια 18 έπμοκ αηζκδημπμζδεεί ζημκ πνοζυ  δζα ιέζς μιάδαξ 

πνυζδεζδξ θαίκοθμ εεζυθδξ.
86

 ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ημ δζάθοια ηδξ SAM πνμεημζιάζηδηε πνχηα 

ηαζ μ ιαηνμηοηθζηυξ δαηηφθζμξ ιε ηδκ εεζυθδ απμννμθήεδηε ζηα οπυθμζπα ιμνζαηά δζάηεκα. Σμ 

οιέκζμ ημο πνοζμφ αοείζηδηε ζε δζάθοια 1 mM αναζςιέκδξ (n-δςδεηακμεεζυθδξ) ζε αζεακυθδ 

βζα 24 χνεξ. 

Μεηά απυ άθεμκεξ έηπθοζδξ ιε αζεακυθδ, δ ηνμπμπμζδιέκδ  επζθάκεζά εηαοείζηδηε βζα 5 διένεξ 

ζε έκα δζάθοια 0,5 mM ηδξ πμνθονίκδξ-εεζυθδξ ζε δζπθςνμιεεάκζμ. Αοηυ ημ αήια είκαζ 

ιεβαθφηενμ έηζζ χζηε κα αολήζεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ηδξ πθήνςζδξ ηςκ μπχκ ιε ηδκ έκςζδ ηδξ 

πμνθονίκδξ. Ζ ακάθοζδ ιέζς  STM έδεζλε υηζ αοηή δ ακηαθθαβή ηςκ ζηαδίςκ πνυζδεζδξ μδδβεί 

ζηδκ απυεεζδ ιμνίςκ πμνθονζκςκ, ή ζοκανιμβή  ηνζχκ έςξ πέκηε πμνθονίκςκ, ζηζξ άηνεξ ηςκ 

αηεθχκ SAM. Σμ πνμηφπημκ SAM είκαζ ηαη 'ανπήκ ζε εέζδ κα ζοκημκζζηεί ηαζ κα ζοβηεκηνχζεζ 

πνυζεεηα ζηνχιαηα πμνθονίκδξ. 

Ζ μιάδα πνυζδεζδξ ηδξ εεζυθδξ ζοπκά πνμζηαηεφεηαζ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ πανάπθεονεξ 

ακηζδνάζεζξ ή απμζφκεεζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφκεεζδξ ημο ιαηνμηοηθζημφ δαηηοθίμο, ηαζ 

επίζδξ βζα ηδκ απμηνμπή πζεακήξ ζοκανιμβήξ ηδξ εεζυθδξ ζημ ηέκηνμ ημο ιεηάθθμο. Μεθέηεξ πμο 

έπμοκ δζελαπεεί ζε δζάθμνεξ πνμζηαηεοηζηέξ μιάδεξ έδεζλακ υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ 

επζαζχκμοκ ηαηά ημκ  ζπδιαηζζιυ ηδξ πμνθονίκδξ ηαζ ηδξ ιεηάθθςζδξ ιε Zn.
87 

Δκημφημζξ, ιυκμ 

ηνεζξ μιάδεξ, δδθ. δ S-ηφακμ, S-(Ν-ethylcarbamoyl), ηαζ S-αηέηοθμ, ιπμνμφκ κα δζαζπαζημφκ in 

situ ηαηά ηδκ έηεεζδ ημοξ ζε Au επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ ζφκδεζδ πνμξ αοηή ηδκ επζθάκεζα. 

Σα ζφιπθμηά δεοηενμπμνθονίκςκ (Co, Fe) υπςξ δ (4) (πήια 19) πμο θένμοκ έκα δζζμοθθζδζηυ 

οπμηαηαζηάηδ πνυζδεζδξ  πμο ζοκδέεζ δφμ παναηείιεκεξ εέζεζξ α έπμοκ απμννμθδεεί ζε πνοζυ 
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ηαζ μδδβμφκ ζε δφμ S-Au δεζιμφξ ακά ζφιπθμημ  πμνθονίκδξ.
88

 Ζ SAM ζπδιαηίζηδηε ιε απθή 

εηαφεζζδ ημο δείβιαημξ Au ζε έκα δζάθοια 2 mM ημο παναβχβμο πμνθονίκδξ ζε αζεακυθδ βζα 24 

χνεξ ζημοξ 4 ° C. Δθθεζρμιεηνία ηαζ ιεθέηεξ ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ επζαεααίςζακ ηδκ πνυζδεζδ 

ηδξ πμνθονίκδξ ζηδκ επζθάκεζα ηαζ έδεζλε υηζ δ SAM πμο ζπδιαηίγεηαζ είκαζ ζηζαανή. Αοηέξ μζ 

SAM έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηαηαθοηζηή δθεηηνμπδιζηή ακαβςβή Ο2 ζε Ζ2Ο2 ή H2O. 

 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο γέθπξαο  κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ καθξνθπθιηθνύ δαθηπιίνπ 

Ζθεηηνμπδιζηέξ ιεθέηεξ δζαθυνςκ SAMs πμνθονίκδξ πμο θαιαάκμκηαζ ιε δζαθμνεηζηά ιήηδ 

βέθοναξ έδεζλακ υηζ δ επζθακεζαηή ζοβηέκηνςζδ ηςκ δθεηηνμεκενβχκ εζδχκ είκαζ ορδθυηενδ υηακ 

πνδζζιμπμζείηαζ ιζα ιεβαθφηενδ βέθονα.
80,82

 Αοηυ δείπκεζ ιζα ορδθυηενδ ζηαεενυηδηα ημο SAM 

ιε ιεβάθεξ αθοζίδεξ πμο ακαπηφζζμοκ πζμ ζδιακηζηέξ πθεονζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ απυ ηα 

παναδείβιαηα ιε αναπείεξ αθοζίδεξ. Παναηδνήεδηε επίζδξ υηζ μ νοειυξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ 

ιεζχκεηαζ ιε αολακυιεκδ επζθακεζαηή ηάθορδ ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ημο 

ηέκηνμο μλεζδμακαβςβήξ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ. 

Οζ Bocian, Lindsey ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημοξ  δζελήβαβακ ιζα εηηεηαιέκδ ιεθέηδ ηςκ επζπηχζεςκ 

ημο ιήημοξ ηδξ βέθοναξ ηαζ ηδξ θφζδξ ηδξ (ζογεοβιέκδξ ή υπζ) πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ιεβάθδ 

αζαθζμεήηδ εκχζεςκ πμνθονζκχκ πμο έπμοκ πνμζδεεεί ζε  Αu (πήια 20).  

 

 

Μεηαλφ ηςκ SAMs ιε  βέθονεξ πμο είπακ ιεεοθέκζμ, απμδείπηδηε υηζ υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ 

αθοζίδα αθηοθίμο, ηυζμ αναδφηενδ εα είκαζ δ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ. 

Δπζπθέμκ, μζ ηζιέξ  k° είκαζ ορδθυηενεξ βζα πθήνςξ ζογοβζαηέξ βέθονεξ απυ υηζ ιε  αθεζθαηζηέξ. 

Γζα ηζξ πθήνςξ ζογοβζαηέξ βέθονεξ πνμζεέημκηαξ έκα θαζκφθζμ ιεηαλφ ημο ιαηνμηοηθζημφ 

δαηηοθίμο ηαζ ημο ηνζπθμφ δεζιμφ C-C ιεζχκεηαζ δ ηζιή ημο k°. Αοηυ πνμθακχξ μθείθεηαζ ζηδκ 

απχθεζα ηδξ ζογοβίαξ ιεηαλφ ημο ιαηνμηοηθζημφ δαηηοθίμο ηαζ ημο ηάεεημο οπμηαηαζηάηδ ημο 

θαζκοθίμο. Ζ ηαπφηενδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ επζηοβπάκεηαζ υηακ δ ιέζμ εέζδ ζοκδέεηαζ άιεζα 

ρήκα 19 Έλα παξάγσγν  δεπηεξνπνξθπξίλεο κε δηζνπιθηδηθή νκάδα πξόζδεζεο 



 

30 

 

ιε ημ ηνζπθυ δεζιυ C-C ιζαξ ζογοβζαηήξ βέθοναξ. Γζα ιζα ζογοβζαηή βέθονα, ιζα πνυζεεηδ μιάδα 

ιεεοθεκίμο δίπθα ζηδκ μιάδα πνυζδεζδξ ημο εείμο  έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αναδφηενδ ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ, θυβς ηδξ εναφζδξ ηδξ ζογοβίαξ. Ζ δζάποζδ θμνηίμο παναιέκεζ ηαηά ιέζμ υνμ έλζ 

θμνέξ αναδφηενδ απυ ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ.  

Όηακ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα ιαηνζά αθεζθαηζηή βέθονα, ηα πνμηφπημκηα SAMs ειθακίγμοκ ημκ 

ορδθυηενμ πνυκμ ηαηαηνάηδζδξ θμνηίμο. Αιθυηενεξ μζ πανάιεηνμζ ιεζχκμκηαζ ιε αφλδζδ ηδξ 

ηάθορδξ επζθακείαξ. Αοηυ ελδβείηαζ απυ δζάποζδ πανειπμδζζιέκςκ ακηζζηαειζζηζηχκ ζυκηςκ ηαζ 

θαζκυιεκα ιεηαθμνάξ θμνηίμο ιέζς πχνμο . Γζα ηάεε βέθονα πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ιζα 

δζαθμνεηζηή ηάθορδ επζθάκεζαξ επζηεφπεδηε (ζοκςζηζζιυξ  επζθάκεζαξ, βςκία ηθίζδξ, ιμνζαηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ), έηζζ χζηε αοηή δ αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ ηδξ ηάθορδξ επζθάκεζαξ ηαζ ηδξ k ° ή 

ημο θυβμο η1 / 2 ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηδκ επίδναζδ ηδξ βέθοναξ. 

Ζ επζννμή ημο πχνμο άκηθδζδξ δθεηηνμκίςκ (ιεηαθθζηυ ηέκηνμ βζα ημ Fe-Ρ, ή μ πμνθονίκζημξ 

δαηηφθζμξ βζα ημ Εδ-Ρ) έπεζ ιεθεηδεεί (πήια 21). 
89

 Γζα ηδκ ιεθέηδ ιε επίηεκηνμ ημκ δαηηφθζμ δ 

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ έπεζ ηζιή k
0
 10 έςξ 40 θμνέξ ορδθυηενδ απυ υ, ηζ βζα ηδκ ιεθέηδ ιε 

ιεηαθθζηυ ηέκηνμ. Αοηυ έπεζ απμδμεεί ζηδκ ιεηαημπζζιέκδ θφζδ ηςκ ειπθεημιέκςκ ιμνζαηχκ 

ηνμπζαηχκ ηαζ ζηδκ εββφηδηά ημοξ ιε ηδκ επζθάκεζα, ζε ζφβηνζζδ ιε d-ηνμπζαηυ ζημ ηέκηνμ ημο 

ιεηάθθμο. 

Πνιιαπιή ζύλδεζε κεηαμύ επηθάλεηαο θαη καθξνθπθιηθνύ δαθηπιίνπ  

 

Μέζν-ππνθαηεζηεκέλεο πνξθπξίλεο κε Γπν ή ηέζζεξα άηνκα  S  

 

Μεηααάθθμκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ μιάδςκ πνυζδεζδξ έπεζ δζενεοκδεεί ςξ έκα δοκδηζηυ ιέζμκ 

εθέβπμο ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο  ιαηνμηοηθζημφ δαηηοθίμο (πανάθθδθα ή ηάεεηα) ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ επζθάκεζα Au, ηαεχξ ηαζ ημ νοειυ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ (πήια 22). 
90-95
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ρήκα 20 Γηάθνξεο γέθπξεο πνξθπξηληθώλ παξαγώγσλ πνπ έρνπλ εξεπλεζεί γηα κνξηαθή  απνζήθεπζε 

πιεξνθνξηώλ
87,96-105

  

 

 

ρήκα 21 ρεκαηηθή απεηθόληζε κνλνζηηβάδσλ πνξθπξηλώλ κε κεηαιιηθό θέληξν ζηδεξνπ (αξηζηεξά) θαη 

ςεπδάξγπξνπ (δεμηά) γηα κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ ζε ρξπζό
92

 

http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/ar200107x&iName=master.img-005.png&type=master
http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/ar200107x&iName=master.img-005.png&type=master
http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/ar200107x&iName=master.img-005.png&type=master
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Σξίπνδεο νκάδεο πξόζδεζεο 

 

Μζα άηαιπηδ άνοθμ ηνίπμδδ μιάδα πνυζδεζδξ ααζζζιέκδ ζε έκα ηνζξ [4 -(S-αηεηοθμεεζμιέεοθμ) 

θαζκοθμ]-ιεεάκζμ πανάβςβμ ηαηαζηεοάζηδηε ζε ιζα ηεηναάνοθμ πμνθονίκδ (πήια 6), 

πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί μ ηάεεημξ πνμζακαημθζζιυξ ημο δαηηοθίμο ζε ζπέζδ ιε ημ δθεηηνυδζμ 

Au.
106

 Οζ δμηζιέξ πναβιαημπμζήεδηακ ζηζξ πμνθονίκεξ, ζηζξ θεαθμηοακίκεξ, ζημ ηνζπθυ ζφζηδια 

triple-decker (TD) ηαζ ζε ζοζηήιαηα θενμηεκίμο-πμνθονίκδξ. Οζ δθεηηνμπδιζηέξ απμηνίζεζξ πμο 

ηαηαβνάθδηακ βζα ηα SAM ηςκ ηνίπμδςκ είκαζ πζμ ζηαεενέξ ζημ πνυκμ απυ υ, ηζ υηακ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ άπθεξ ιμκάδεξ πνμζδέζεζξ. Χξ εη ημφημο μζ ηνίπμδεξ μιάδεξ πνυζδεζδξ 

μδήβδζακ ζε πζμ ζζπονέξ SAMs ιε k° ηαζ η1/2 παναιέηνμοξ πανυιμζεξ ιε εηείκεξ πμο 

παναηδνήεδηακ βζα ηζξ  SAMs ιε απθέξ ιμκάδεξ πνυζδεζδξ.
107

 

 

 

ρήκα 22 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ αλακελόκελσλ  πξνζαλαηνιηζκώλ ησλ SAM πνξθπξαδηλώλ κε 2 ή 4 νκάδεο 

πξόζδεζεο
91

 

 

 

Δλαπόζεζε  πνξθπξηληθώλ ζπζηεκάησλ  

 

Γζιενή πμνθονίκδξ-θεννμηεκίμο ιε ιία εεζμαηέηοθμ μιάδα πνυζδεζδξ ζημκ πμνθονζκζηυ 

δαηηφθζμ έπμοκ ζοκηεεεί.
108

 ημ πνμηφπημκ SAM ημ θεννμηέκζμ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ιαηνζά απυ 

ηδκ επζθάκεζα ημο πνοζμφ, ηαζ δ απυζηαζδ ιεηαλφ ημο δαηηοθίμο ηαζ ημο θεννμηεκίμο ιπμνεί κα 

ζοκημκζζηεί ιε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ θφζδξ ηδξ βέθοναξ (πήια 23α). ε ζοκαθή ζοζηήιαηα ημ 

θεννμηεκίμ ημπμεεηείηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημο δαηηοθίμο (πήια 23α). Ζθεηηνμπδιζηέξ 

ιεθέηεξ επζαεααίςζακ ημκ ζπδιαηζζιυ SAM ζημκ Au ηαζ έδεζλε ηνία ηφιαηα μλείδςζδξ: έκα βζα ημ 

θεννμηέκζμ ηαζ δφμ βζα ημκ πονήκα ηδξ πμνθονίκδξ. Αοηά ηα ζοζηήιαηα πανέπμοκ πνυζααζδ ζε 



 

33 

 

ιεβαθφηενμ ανζειυ μλεζδμακαβςβήξ ηαζ δζάθμνεξ ηζιέξ ηςκ πανάιεηνμζ k°/ η1 / 2 πμο εα ιπμνμφζακ 

κα είκαζ εκδζαθένμοζεξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ιμνζαηχκ ζοζηεοχκ ικήιδξ. 

ε ακηίζημζπα ζοζηήιαηα (πήια 24),έκα μλεζδμακαβςβζηυ ιέζμ υπςξ ημ θεννμηέκζμ
109 δ ιζα 

ηζκυκδ
110

  ημπμεεηείηαζ ακάιεζα ζηδκ πμνθονίκδ ηαζ ηδκ επζθάκεζα ,δίκμκηαξ ηαθά παηεηανζζιέκα 

SAMs ιε ορδθή ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ εκδζαθένμοζεξ ζδζυηδηεξ 

θςημεπαβυιεκδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ.   

ε ιία ακαγήηδζδ ηαθχκ ιμνζαηχκ οπμρήθζςκ βζα πμθορήθζα απμεήηεοζδ πθδνμθμνζχκ, ιυνζα 

ιε πμθθαπθέξ μλεζδμακαβςβζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηεεεί, υπςξ βναιιζηά δζιενή πμνθονίκςκ 

(πήια 25), ηνζιενή
111,112 

ηαζ triple deckers.
113,114

 ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ SAM ζημκ Au ήηακ επζηοπήξ. 

Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ δζελαπεεί ιε ιζα βέθονα κα πνμζηίεεηαζ ιεηαλφ δφμ πμνθονζκχκ.
112 

οκηέεδηακ ζοζηήιαηα Triple-decker (TD) ιε δομ ηέκηνα  Eu πμο „ζηνζιχπκμκηαζ‟ ιεηαλφ ηνζχκ 

πμνθονζκχκ ηαζ/ή θεαθμηοακζκχκ (πήια 26).
113,114

 Μζα εεζμαηέηοθμ μιάδα πνυζδεζδξ 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ πμνθονίκδ ημο TD. 

Μζα δμιή  “pacman” ζοκηέεδηε απυ δομ πανυιμζεξ πμνθονίκεξ ζοκδειέκεξ απυ ηζξ δομ δζαεέζζιεξ 

ιέζμ εέζεζξ ημοξ ιε ιζα ανςιαηζηή βέθονα κα πνμζδέκεηαζ ζημκ πνοζυ( πήια 27).
115  ε αοηή 

ηδκ δμιή ιμκυ ιζα απυ ηζξ δομ πμνθονίκεξ έπεζ ηνεζξ εεζμθζηέξ μιάδεξ πνυζδεζδξ  έηζζ χζηε κα 

πνμζδεεεί δ δμιή πανάθθδθα ζηδκ επζθάκεζα ημο  πνοζμφ. 

οζηήιαηα θεννμηεκίμο-πμνθονίκδξ-θμοθενεκίμο ιε ιζα εεζυθδ υπςξ ζημ ζπήια 28 έπμοκ 

ζοκηεεεί ζε ιζα ιεθέηδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ   

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ ζε ιζα επζθάκεζα πνοζμφ.
116 Μείβια SAMs ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ έπμοκ 

θδθεεί απυ ηδκ εηαφεζζδ ημο οπμζηνχιαημξ ζε έκα δζάθοια 10 ιM ηαζ ηςκ δομ ζοζηδιάηςκ ζε 

δζάθμνεξ ιμνζαηέξ ακαθμβίεξ ηαζ δζαθοιέκα ζε CH2Cl2 βζα πενίπμο 20 χνεξ. Οζ δθεηηνμπδιζηέξ 

ηαζ θςημπδιζηέξ δζενβαζίεξ έδεζλακ υηζ έκα ηφια θςημεπαβυιεκδξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ηαζ 

πμθοζηαδζαηήξ  ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ θαιαάκεζ πχνα πνμηαθχκηαξ αφλδζδ ζημ θςημνεφια ιε 

ορδθή ηαακηζηή απυδμζδ (50 ± 8%). 
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ρήκα 23 Γνκέο ζπκπιόθσλ πνξθπξίλεο-θεξνθελίνπ πνπ ζπληέζεθαλ γηα  απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ
108

 

 

ρήκα 24 ύκπινθά πνξθπξίλεο-θεξνθελίνπ θαη θηλόλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κειέηεο 

θσηνεπαγόκελεο(photoinduced) κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ. 
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ρήκα 25 Γνκέο γξακκηθώλ πνξθπξίληθώλ δηκεξώλ πνπ ζπληέζεθαλ γηα πνιπςήθηα απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ. 
96,111

 

Γηαδνρηθή κόζρεπζε 

 

H δζαδμπζηή ιυζπεοζδ επζηνέπεζ ημ υθεθμξ ημο ζπδιαηζζιμφ ιζαξ ηαθά ζοζηεοαζιέκδξ ηαζ 

δζαηαβιέκδξ οπμζηζαάδαξ κα ζοκδοαζηεί ιε ηδκ πανμοζία ζηενεμπδιζηά „‟ζηνζιςβιέκμο‟‟ είδμοξ 

υπςξ ηςκ πμνθονζκζηχκ δαηηοθίςκ. 

 

http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/ar200107x&iName=master.img-003.png&type=master
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ρήκα 26 Γνκή ελόο ηππηθνύ triple-decker ζπκπιόθνπ πνπ έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζε ρξπζό. 
96,113

 

 

ρήκα 27 Έλα δηκεξέο πνξθπξίλεο κε 2 θνβάιηηα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηαιύηεο γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή 

αλαγσγή ηνπ δηνμπγόλνπ. Δίλαη έλαο θαηαιύηε αλαγσγήο ηεζζάξσλ ειεθηξόλησλ πνπ παξάγεη λεξό όηαλ είλαη 

πξνζξνθεκέλνο ζε γξαθίηε. Όηαλ είλαη  πάλσ ζε έλα επηθάλεηα ειεθηξνδίνπ ρξπζνύ, ν ίδηνο θαηαιύηεο 

επηδεηθλύεη ηε δξαζηηθόηεηα θαηαιύηε κόλν δύν-ειεθηξνλίσλ, παξάγνληαο ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ.
115

 

http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/ar200107x&iName=master.img-004.png&type=master
http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/ar200107x&iName=master.img-004.png&type=master
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ρήκα 28 Γνκή ηξηάδαο θεξνθελίνπ-πνξθπξίλεο-θνπιεξελίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο SAM ζε ρξπζό γηα ηε 

ζπγθνκηδή θσηόο θαη ηελ παξαγσγή θσηνξεύκαηνο κε  ειεθηξόδηα ρξπζνύ
116

 

 

πδεύμε κέζσ δεζκνύ ζπλαξκνγήο   

 

Γφμ δζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ, επζζδιαζιέκεξ (α) ηαζ (α) ζημ ζπήια (πήια 29)
117

, έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ ζπδιαηζζιυ έκμξ SAM ιε RuTPP. Γζα κα δζεοημθοκεεί δ πδιζηή δζενβαζία, 

ημ αναζςηζηυ ιέζμ επζθέβεηαζ έηζζ χζηε κα είκαζ εθαθνχξ πζμ ημκηυ απυ ηδ δζ-θεζημονβζηή βέθονα, 

βζα κα δχζεζ πνυζααζδ ζηδκ δναζηζηή θεζημονβία. Οζ ιμκμζηζαάδεξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ είκαζ πμθφ 

ζηαεενέξ. Συζμ ηα ζήιαηα πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ μλείδςζδ ημο Ru υζμ ηαζ ημο δαηηοθίμο είκαζ 

μναηά ζημ ηοηθζηυ αμθηαιυβναιια. Σέημζεξ δζαδζηαζίεξ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα 

ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ζεζνάξ απυ δζαθμνεηζηέξ ζηνχζεζξ ιεηαθθμπμνθονίκςκ.
118 

Γζάθμνα πανάβςβα TPP έπμοκ ζοκδεεεί ζε πνοζυ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα πνμ-ζοκανιμζιέκδ SAM 

πονζδίκδξ.
119,120 

Ζ ηεπκζηή αηζκδημπμίδζδξ ιέζς αλμκζηήξ ζφκδεζδξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ζπδιαηίζεζ ιζα 

SAM ιε ημθχκεξ θνάηηδ πμνθονίκδξ Co (πήια 30).
121

 Ζ βέθονα πμο πνδζζιμπμζείηαζ  

επζδεζηκφεζ ιζα ηενιαηζηή μιάδα ζιζδαγμθίμο  πμο ιπμνεί κα ζοκημκίγεηαζ ιε ημ ιεηαθθζηυ ηέκηνμ 

ηδξ πμνθονίκδξ. Οζ ιεθέηεξ ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ έδεζλακ ηαθή ζηαεενυηδηα. 

Δκχζεζξ θςζθυνμο ηδξ ΣΡΡ έπμοκ ζηαεενμπμζδεεί πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ζπεηζηή ιέεμδμ αθθά μ 

ζοκημκζζιυξ ηδξ βέθοναξ εεζυθδξ ιέζς ηδξ ηενιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ αθημυθδξ 

πναβιαημπμζήεδηε πνζκ απυ ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ SAM (πήια 31).
122
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ρήκα 29 Γνκνζηνηρείσηνο ζρεκαηηζκόο ζε ρξπζό κνλνζηξσκαηηθώλ απηννξγαλώζεσλ  πνπ πεξηέρνπλ αμνληθά 

ζπλδεδεκέλεο  κεηαιινπνξθπξηλέο
117

 

 

 

ρήκα 30 Απην-ζπλαξκνινγνύκελεο κνλνζηηβάδεο ηεο 1 - (10-mercaptodecyl) ηκηδαδόιεο ζε ειεθηξόδηα ρξπζνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηελ δέζκεπζε ηνπ θνβάιηηνπ ηεο πνξθπξίλε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειεθηξνδίνπ. Ζ 

δέζκεπζε πεξηιακβάλεη ηελ ζπλαξκνγή ηνπ θνβαιηίνπ (III) 
121

 

1,3 Huisgen θπθινπξνζζήθε 

 

Ζ 1,3 Huisgen ηοηθμπνμζεήηδ επίζδξ βκςζηή ςξ ημ ακηίδναζδ "ηθζη" είκαζ ιζα εφημθδ ηαζ 

ορδθήξ απυδμζδξ δζαδζηαζία πμο ηχνα πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ πδιείαξ ηαζ ημο 

ζπεδζαζιμφ οθζηχκ.
123

 Υνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα ηδκ πνυζδεζδ δζαθυνςκ εζδχκ,
124-128 υπςξ 

ποννμθζημφξ δαηηοθίμοξ ζημκ πνοζυ ιε δζαδμπζηή „ιυζπεοζδ‟. Μία ηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ απυ 
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Cu (Η) πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ πνυζδεζδ θεννμηεκίμο ηαζ επίζδξ πμνθονίκςκ ζημκ Au (πήια 

25).
76,129 ημ πνχημ ζηάδζμ έκα δζαθφηδξ ηαζ ιία δζθεζημονβζηή βέθονα, πμο θένεζ ηενιαηζηυ άηνμ 

έκα αγίδζμ, πνμζνμθχκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο. Κάεε μιάδα αγζδίμο ζηδκ ζοκέπεζα 

ακηζδνά ιε έκα αηεηοθεκζηυ πανάβςβμ πμνθονίκδξ ζημ ζηενεμπδιζηυ υνζμ. 

Ο Chidsey ηαζ ζοκενβάηεξ ημο δζενεφκδζακ ηδκ επίδναζδ ημο πνμηφπημκημξ δεζιμφ ηνζαγμθίμο βζα 

ηδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ημο μλεζδμακαβςβζημφ ηέκηνμο. Έδεζλακ υηζ 

αοηή δ ζφκδεζδ έπεζ ηδκ ίδζα δθεηηνμκζηή ζοιπενζθμνά υπςξ ιζα εζηενζηή μιάδα. Ο νοειυξ 

ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ιπμνεί κα νοειζζηεί ιεηααάθθμκηαξ ηδ θφζδ ηαζ ημ ιήημξ ηδξ βέθοναξ. 

Αοηυ δ πνςηυηοπδ ηνμπμπμζδιέκδ ιε αγίδζμ επζθάκεζα θαίκεηαζ κα είκαζ έκα πμθφ εκδζαθένςκ 

ζηνίςια βζα ηδκ πνυζδεζδ πμνθονζκχκ ηαζ άθθςκ εκχζεςκ ζημκ Au, ηαζ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ 

βζα άθθεξ επζθάκεζεξ. Δπζπθέμκ, δ δθεηηνμπδιζηά εθεβπυιεκδ ακαβςβή ημο ηαηαθφηδ Cu (ΗΗ) δίκεζ 

πνυζααζδ ζηδκ επζθεηηζηή ηνμπμπμίδζδ επζθάκεζαξ. 
76,130

 

ε ιζα ιεθέηδ-μνυζδιμ, ιμκηέθα ημο ηοημπνχιαημξ ηδξ c μλεζδάζδξ (CcO) έπμοκ αηζκδημπμζδεεί 

ζημκ Au ιε ηδκ ίδζα ηθζη δζαδζηαζία (Δζηυκα 32).
131,132  

 

ρήκα 31 ρεκαηηζκόο SAM ζε ρξπζό από έλα παξάγσγν θσζθόξνπ ηεο ΣPP κέζσ δεζκνύ ζπλαξκνγήο κηαο 

ζεηόιεο αμνληθνύ ππνθαηαζηάηε
122
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ρήκα 32 Έλα ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηεο ελεξγήο ζέζεο ηεο νμεηδάζεο ηνπ θπηνρξώκαηνο c πνπ είλαη νκνηνπνιηθά 

ζπλδεδεκέλν ζε απηνζπλαξκνινγνύκελα κνλνζηξσκαηηθά επελδπκέλα ειεθηξόδηα ρξπζνύ. Όηαλ ν ξπζκόο 

κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ πεξηνξίζηεθε κέζσ ελόο αξγνύ SAM (αξηζηεξά), απαηηνύληαη ραιθόο θαη θαηλόιε γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο εθιεθηηθήο αλαγσγήο ηνπ νμπγόλνπ ζε λεξό
131

 

 

1.7 Δθαξκνγέο πνξθπξηλώλ 

 
Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ενεοκάηαζ δ πνδζηζηυηδηα ηςκ πμνθονζκχκ ηαζ ηςκ ιεηαθθμπμνθονζκχκ 

ζακ δμιζηά ζοζηαηζηά οθζηχκ ιε πνμεπζθεβιέκεξ ζδζυηδηεξ.
133

 Οζ ιμκαδζηέξ δθεηηνμκζηέξ ζδζυηδηεξ 

ηαζ δ δναζηζηυηδηα ημοξ, επζηνέπμοκ ζηζξ πμνθονίκεξ κα έπμοκ έκα ιεβάθμ εφνμξ εθανιμβχκ, ζηδκ 

αζμθμβία, ζηζξ ιμνζαηέξ ζοζηεοέξ, ζηα θςημαμθηασηα (ηεπκδηή θςημζφκεεζδ), ζηδκ απμεήηεοζδ 

πθδνμθμνζχκ, ζηζξ ηορέθεξ ηαοζίιςκ, ζημοξ αζμαζζεδηήνεξ, ζηδκ μνβακζηή πδιεία (ηαηάθοζδ) 

η.α. . 
96,134-147

 

Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζδζμηήηςκ αοηχκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιαηνμζημπζηή ημοξ θφζδ, 

δδθαδή ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ, ιε ηδκ επαβςβζηή ημοξ οπυζηαζδ, δδθαδή ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε 

δθεηηνζηά, ιαβκδηζηά ή δθεηηνμιαβκδηζηά πεδία ή ηδ πδιζηή ημοξ ζοιπενζθμνά, δδθαδή ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ημοξ ιε άθθα πδιζηά ιυνζα. Έηζζ ιε επζθεηηζηή πενζθενεζαηή οπμηαηάζηαζδ 

μνζζιέκςκ πμνθονζκχκ ηαζ ιεηαθθμπμνθονζκχκ, πνμηφπημοκ οβνμί ηνφζηαθθμζ
148-150

 αζοκήεζζηδξ 

δμιήξ, μζ μπμίμζ πνμμνίγμκηαζ βζα δζάθμνεξ μπηζημδθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ.
151,152

 Ο 

οπμηαηαζηάηδξ ημο δαηηοθίμο ηδξ πμνθονίκδξ δνα ςξ αάζδ, απυ ηδκ μπμία, ιε ηαηάθθδθδ 

ιμνζαηή ηνμπμπμίδζδ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ μζ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ, δδθαδή ελαζνεηζηά ιεβάθεξ 

δζπμθζηέξ νμπέξ,
29

 πμθςζζιυηδηεξ ηαζ οπενπμθςζζιυηδηεξ.
153-156

 Δπίζδξ, μζ ιδ βναιιζηέξ μπηζηέξ 

ημοξ ζδζυηδηεξ ηζξ ηαεζζημφκ ιμκαδζηέξ βζα ηδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ ιε ιμνζαηυ έθεβπμ ηαζ ιυνζα 
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λεπςνζζηήξ δοκαιζηήξ ζημ πχνμ ηδξ μπηζηήξ ηδθεπζημζκςκίαξ, ηδξ απμεήηεοζδξ δεδμιέκςκ ηαζ ηδξ 

μπηζημδθεηηνμκζηήξ επελενβαζίαξ ρδθζαηχκ ζδιάηςκ.
151

 Δπζπθέμκ, ημ π-ανςιαηζηυ ζφζηδια, 

ημοξ πνμζδίδεζ ελαζνεηζηή ζηαεενυηδηα, επεηηείκμκηαξ πεναζηένς ηζξ εθανιμβέξ ημοξ, ζε 

δζαδζηαζίεξ θςημσμκζζιμφ ηαζ θςημαβςβζιυηδηαξ,  πανυιμζεξ ιε αοηέξ ηδξ θςημβέκεζδξ ηαζ ηδξ 

ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ.  

Καηλνηόκεο ηερλνινγίεο ζηηο πβξηδηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο   

 

Οζ πμνθονίκεξ έπμοκ θοζζηχξ απμηεεεί επί διζαβςβχκ βζα ημ ζπεδζαζιυ οανζδζηχκ ζοζηεοχκ πμο 

ααζίγμκηαζ ζηζξ θςημμλεζδμακαβςβζηέξ ζδζυηδηεξ ημοξ, υπςξ ημ θςημεοαίζεδημ Si- ή ααζζζιέκα ζε 

CNT ηνακγίζημν ή μπημδθεηηνμκζηέξ ικήιεξ.
157-160

. Υδιζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα οανζδζηέξ ιμνζαηέξ 

δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ  πονζηίμο έπμοκ αλζμθμβδεεί.
161-165

 

Οζ πμνθονίκζημί δαηηφθζμζ ηαζ ηα ιεηαθθζηά ζφιπθμηά ημοξ εεςνμφκηαζ ςξ ααζζηά δμιζηά 

ζημζπεία βζα αοηυ ημ είδμξ ηεπκμθμβίαξ, ηαεχξ παναιέκμοκ ζηαεενά ηάης απυ ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ, δζαθμνά ζηαδία επελενβαζίαξ ηαζ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ. Διθακίγμοκ επίζδξ 

ανηεηέξ μλεζδμακαβςβζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο είκαζ πνήζζιεξ βζα πμθορήθζα απμεήηεοζδ 

πθδνμθμνζχκ, ηαζ παναιέκμοκ ζηαεενέξ ηαηά έκα πμθφ ιεβάθμ ανζειυ θεζημονβζηχκ ηφηθςκ.
166
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Κεθάιαην 2 : θνπόο ηεο εξγαζίαο  

 
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ ζφκεεζδ ηαζ μ παναηηδνζζιυξ κέςκ ιέζμ οπμηαηεζηδιέκςκ 

πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ, ηα μπμία δζαεέημοκ μιάδεξ πνυζδεζδξ, ηαηάθθδθεξ χζηε είηε κα έπμοκ 

δοκαηυηδηα ζφγεολδξ ιε εεζμθζηέξ μιάδεξ είηε κα έπμοκ δοκαηυηδηα πνυζδεζδξ ζε επζθάκεζεξ 

πνοζμφ. 

Ο θυβμξ πμο ηαεζζηά εκδζαθένμκηα ηα πμνθονζκζηά ζφιπθμηά, ιεηαθθςιέκα ή ιδ, είκαζ δ ζζπονή 

απμννυθδζδ ημο θςηυξ  υηακ εηηεεμφκ ζε αηηζκμαμθία. Οζ θςημθοζζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ ιπμνμφκ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα δζάθμνεξ εθανιμβέξ ηυζμ ζηδκ πδιεία ηδξ θςημηαηάθοζδξ, ζηα έβπνςια 

πνςιαηζζιέκα οθζηά βζα ηαηαζηεοή δθζαηχκ ηορέθςκ, ζακ δείηηεξ παναημθμφεδζδξ 

ιεηααμθζζιμφ θανιάηςκ ζε μνβακζζιμφξ, ζηδ θςημδοκαιζηή εεναπεία ημο ηανηίκμο (PDT), ζακ 

πνυζεεηα ζε οθζηά επζθακεζχκ, βζα κα εζηζαζημφιε ζηζξ ηονζυηενεξ. Δπίζδξ δ πνμζνυθδζδ ημοξ ζε 

επζθάκεζεξ ιε δ πςνίξ πδιζηυ δεζιυ πνμζδίδεζ κέεξ δοκαηυηδηεξ εθανιμβχκ ζε αοηά ηα 

πνςιμθυνα ηεπκδηχκ αζιχκ. 

ηα πθαίζζα ηςκ ζηυπςκ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ ήηακ δ ζφκεεζδ αζφιιεηνα οπμηαηεζηδιέκςκ 

πμνθονζκζηχκ δαηηοθίςκ ιε ηαηάθθδθεξ μιάδεξ, εκενβέξ ζε ακηζδνάζεζξ ζφκδεζή ημοξ ιε 

αζμθμβζημφ εκδζαθένμκηαξ οπμζηνχιαηα ή ιε επζθάκεζεξ πνοζμφ.  

Γζα ημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ αοηή, πμο αθμνά ηδκ αζμζφγεολδ πμνθονζκχκ ηαζ εεζμθζηχκ 

μιάδςκ, επζθέπεδηακ δομ ιέζμ οπμηαηεζηδιέκα πμνθονζκζηά πανάβςβα ιε ιαθεσιζδζηυ άηνμ. 

 

ρήκα 33 Μέζν ππνθαηεζηεκέλα πνξθπξηληθά παξάγσγα κε καιετκηδηθό άθξν. 
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Ζ δζαθμνά ηςκ δφμ παναπάκς πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ ανίζηεηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα ημο εκυξ 

πμνθονζκζημφ παναβχβμο κα έπεζ δομ ηενιαηζηά άηνα ιαθεσιζδίμο, αθθά ηαζ υηζ ημ πνχημ 

πμνθονζκζηυ πανάβςβμ είκαζ ιέζμ-οπμηαηεζηδιέκμ ιε ιεζίηοθμ-μιάδεξ (πμο πνμζδίδμοκ 

ηαθφηενδ δζαθοηυηδηα ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ), εκχ ημ άθθμ είκαζ ιέζμ-οπμηαηεζηδιέκδ ιε 

θαίκοθμ-μιάδεξ (ζπήια 33). 

Σα ζοβηεηνζιέκα πμνθονζκζηά πανάβςβα επζθέπεδηακ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ ζημ ηεθ. 1.4,  έηζζ 

χζηε κα πναβιαημπμζδεεί ακηίδναζδ ζφγεολδξ ημοξ είηε ιε ηοζηεΐκδ είηε ιε μηηαπεπηίδζα ιε 

ηενιαηζηυ άηνμ ηδκ ηοζηεΐκδ. 

ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, επζθέπεδηακ δφμ ιέζμ οπμηαηεζηδιέκα πμνθονζκζηά 

πανάβςβα ιε δοκαηυηδηα πνυζδεζδξ ζε επζθάκεζεξ πνοζμφ ιέζς εεζμμλζηχκ, ιδ ζογοβζαηχκ 

ηενιαηζηχκ άηνςκ έηζζ χζηε κα ιεθεηδεεί ιέζς ηδξ θαζιαημζημπίαξ LEPIS, δ αοημμνβάκςζδ 

ημοξ ζε επζθάκεζεξ πνοζμφ. Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, SAMs πμνθονίκδξ πμο 

θαιαάκμκηαζ ιε δζαθμνεηζηά ιήηδ βέθοναξ έπμοκ δζαθμνεηζηή επζθακεζαηή ζοβηέκηνςζδ 

δθεηηνμεκενβχκ εζδχκ (ορδθυηενδ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα ιεβαθφηενδ βέθονα). ηυπμξ ιαξ 

ήηακ δ ιεθέηδ ημο νοειμφ  ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ακάθμβα ιε ηδκ αολακυιεκδ επζθακεζαηή 

ηάθορδ ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ημο ηέκηνμο μλεζδμακαβςβήξ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ.  

 Ζ δζαθμνά ηςκ δφμ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ έβηεζηαζ ζημ ιήημξ ηδξ αθεζθαηζηήξ βέθοναξ ημοξ, 

ηαεχξ ζημ πνχημ απμηεθείηαζ απυ  αθοζίδεξ ιε ηέζζενζξ άκεναηεξ, εκχ ημ 2μ  απυ 1 (ζπήια 34). 

 

 

 

 
ρήκα 34 Μέζν-ππνθαηεζηεκέλα πνξθπξηληθά παξάγσγα κε ζεηννμηθά ηεξκαηηθά άθξα 

 

 

Πανάθθδθα πνμηάεδηε δ ζφκεεζδ κέςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ ιε εεζμθζηά ή εεζμμλζηά 

ηενιαηζηά άηνα, ηαζ βέθονα ηδκ 2,4,6-ηνίπθςνμ-1,3,5-ηνζαγίκδ. Βάζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ, δ βέθονα 

αοηή είκαζ ιζα βέθονα πμο έπεζ ςξ πθεμκέηηδια ηδκ ηαθή επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ 

οπμηαηαζηαηχκ ιε ιεηαθμνά εκένβεζαξ ή/ηαζ δθεηηνμκίςκ.  



 

44 

 

 

 

 
ρήκα 35 Πνξθπξηληθά παξάγσγα κε γέθπξα ηξηαδίλεο, κε R1,R2:-SH ή SAc  

 

ηδκ ζοκέπεζα εα πανμοζζάζμοιε ηδκ ζοκεεηζηή πμνεία πμο αημθμοεήεδηε ηυζμ βζα ηζξ πνυδνμιεξ 

εκχζεζξ υζμ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ζφγεολδξ ιε επζθάκεζα πνοζμφ ή  αζμζφγεολδξ ιε 

αιζκμλέαΠανάθθδθα εα παναηεεεί μ θαζιαημζημπζηυξ παναηηδνζζιυξ ηςκ εκχζεςκ ,ιε 

θαζιαημζημπία NMR, Maldi-TOF , UV-Vis ηαζ θεμνζζιμφ, αθθά ηαζ μζ πνχζιεξ ιεθέηεξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ ζφγεολδ πμνθονζκχκ ζε επζθάκεζεξ πνοζμφ ,ιέζς ηδξ 

θαζιαημζημπίαξ LEPIS, αθθά ηαζ μζ πνμηαηανηηζηέξ ιεθέηεξ παναηηδνζζιμφ ηςκ αζμζογεοβιάηςκ 

πμνθονίκδξ-πεπηζδίςκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 3 : πλζεηηθέο Πξνζεγγίζεηο  
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3.1  ύλζεζε πνξθπξηληθώλ παξαγώγσλ κε γέθπξα ζύδεπμεο 

καιετκηδίνπ  
 

Σμ πνχημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ, ημο μπμίμο δ ζφκεεζδ επζπεζνείηαζ, είκαζ ημ ιέζμ 

οπμηαηεζηδιέκμ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 1. Ζ ζφκεεζδ αοηή πανμοζζάγεηαζ ζημ πήια 36. Ανπζηά, 

ιε πνμζεήηδ ιζηνήξ πενίζζεζαξ Νζηνζημφ μλέμξ ζηδκ ηεηναθαίκοθμ πμνθονίκδ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

ιε ακαβςβή ημο ιείβιαημξ ιε ιζηνή πενίζζεζα δζπθςνζμφπμο ηαζζζηένμο ηαζ εενιμηναζία 80 

ααειχκ Κεθζίμο πανάβεηαζ ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ . 

 

ρήκα 36 ύλζεζε TPP-NH2 

Με πνμζεήηδ πενίζζεζαξ ιαθεσημφ ακοδνίηδ ζημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 1, πνμηφπηεζ ημ 

εκδζάιεζμ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 2,ζημ μπμίμ ιε πνμζεήηδ ακεναηζημφ καηνίμο ηαζ εένιακζδ 

ζημοξ 100 ααειμφξ, απμιμκχκεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ ημ πνμσυκ 3.ηδκ ζοκέπεζα ιε 

πνμζεήηδ Ολζημφ Φεοδανβφνμο ιεηαθθχκεηαζ ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 4(ζπήια 37).
66,167,168
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ρήκα 37 ύλζεζε Πνξθπξηληθνύ παξαγώγνπ κε καιετκηδηθό άθξν πξόζδεζεο ζεηόιεο 

Γζα ηδκ ζφκεεζδ ημο πμνθονζκζημφ πανάβςβμο 5, πνμζηίεεηαζ πενίζζεζα ηοζηεΐκδξ ζημ 

πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 3 ηαζ ιε ηαηααφεζζδ ζε ελάκζμ θαιαάκεηαζ ημ πνμσυκ 5.
66,167,168

 Γζα ηδκ 

ζφκδεζδ ημο πμνθονζκζημφ πανάβςβμο 4 ιε μηηαπεπηίδζμ, (είηε CNGAITIG, είηε CSGAITIG), 

αημθμοεείηαζ δ ίδζα ιεεμδμθμβία. Πμζυηδηα δζαθφιαημξ πμνθονίκδξ ζοβηέκηνςζδξ 2 mg/ml  

πνμζηίεεηαζ ζε δζάθοια πεπηζδίμο ηδξ ίδζαξ ζοβηέκηνςζδξ, ιε ακαθμβία ζζμδφκαιςκ 2 πνμξ 1 ηαζ 

οπυ ακάδεοζδ ζημοξ 38 ααειμφξ Κεθζίμο βζα 24 χνεξ θαιαάκεηαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ. 

ηζξ δζάθμνεξ πνμζπάεεζεξ ζφγεολδξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ, παναηδνήεδηε υηζ δ ακηίδναζδ 

ζφγεολδξ εοκμείηε απυ λδνέξ ζοκεήηεξ. Πναβιαημπμζχκηαξ έθεβπμ ηδξ ακηίδναζδξ ιέζς ΜΑLDI 

ζηζξ 3 (ζπήια  40) ηαζ ζηζξ 24 χνεξ (ζπήια  41), παναηδνμφιε υηζ ημ πεπηίδζμ ακηζδνά πθήνςξ 

ηδκ ζοκέπεζα, βζα ημκ πεναζηένς ηαεανζζιμ ημο οανζδίμο, ημπμεεηήζαιε ημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ ζε έκα ζφζηδια πθςνμθμνιίμο/κενμφ (1 πνμξ 1).Μεηα απυ είημζζ ηέζζενζξ χνεξ 

ζπδιαηίζηδηε οιεκζμ ημο οανζδίμο ζηδκ δζεπζθάκεζα ηςκ δομ δζαθοηχκ , ηαζ πνμπςνήζαιε 

πεναζηένς ιεηαθένμκηαξ ημ ζε έκα κέμ ζφζηδια δζαθοηχκ απμιαηνφκμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ 

πμζμζηυ ηδξ  πμνθονζκήξ πμο δεκ είπε ακηζδνάζεζ. 
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ρήκα 38 ύδεπμε πνξθπξίλεο-θπζηεΐλεο 

. 

Γζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ πνμδνυιςκ πμνθονζκχκ 7 ηαζ 8, ανπζηά ζοκηίεεηαζ ημ 5-

ιεζζηοθμδζποννμιεεάκζμ (πήια 4.1) ιε ιζα υλζκα ηαηαθουιεκδ ακηίδναζδ δθεηηνμκζυθζθδξ 

ανςιαηζηήξ οπμηαηάζηαζδξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ακάιεζα ζημ ποννυθζμ ηαζ ηδ 

ιεζζηοθαθδεΰδδ.
169-171

 ημ επυιεκμ ζηάδζμ, ακηζδνά ιε ηδ 4-αηεηάιζδμαεκγαθδεΰδδ ζε ιία [2+2] 

ηοηθμπνμζεήηδ ηφπμο MacDonald, ζπδιαηίγμκηαξ ανπζηά ημ πμνθονμβεκέξ, δ μλείδςζδ ημο 

μπμίμο ιε 2,3-δζπθςνμ-5,6-δζηοακμ-1,4-αεκγμηζκυκδ (DDQ) μδδβεί ζηδκ πμνθονίκδ 7.
172 

 

 

πήια 39 φγεολδ πμνθονίκδξ-μηηαπεπηίδζμο CSGAITIG  

 

Ζ επζθμβή εκυξ πανειπμδζζιέκμο δζποννμιεεακίμο βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ πμνθονίκδξ 7 μθείθεηαζ 

ζε ζοβηεηνζιέκμοξ θυβμοξ. Δίκαζ βκςζηυ απυ ηδκ αζαθζμβναθία αθθά ηαζ απυ πεζναιαηζηά 

δεδμιέκα, υηζ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ιδ πανειπμδζζιέκμ δζποννμιεεάκζμ θαιαάκεζ πχνα ιζα 

ζεζνά υλζκα ηαηαθουιεκςκ ακηζδνάζεςκ πμθοποννμθζηήξ επακαδζεοεέηδζδξ (scrambling) πμο 

είκαζ δφζημθμ κα ηναηδεμφκ ζε παιδθά επίπεδα. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδκ φπανλδ 

πμθθχκ παναπνμσυκηςκ ηαεχξ ηαζ ηδ ιεζςιέκδ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ. Ζ πανμοζία ημο 5-
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ιεζζηοθμδζποννμιεεακίμο ιεζχκεζ ημ scrambling ηαζ ηαεζζηά δοκαηή ηδκ ζφκεεζδ ηαεανχκ 

trans-meso οπμηαηεζηδιέκςκ πμνθονζκχκ ζε ζηακμπμζδηζηέξ απμδυζεζξ.
172,173

 

 

 
ρήκα 40 Φάζκα MALDI αληίδξαζεο ζύδεπμεο πνξθπξίλεο-πεπηηδίνπ 3 ώξεο
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ρήκα 41 Φάζκα MALDI αληίδξαζεο ζύδεπμεο πνξθπξίλεο-πεπηηδίνπ 24 ώξεο 

Ζ εηθεηηζηή οδνυθοζδ ηδξ αηεηοθμιάδαξ ηδξ πμνθονίκδξ 7 ιε HCl μδδβεί ζηδκ παναθααή 

ιίβιαημξ δφμ πνμσυκηςκ, θαιαάκμκηαξ ηδκ πμνθονίκδ 8 ςξ ηφνζμ πνμσυκ. ηδ ζοκέπεζα, 

αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία ιε ηδκ πμνθονίκδ  3 θαιαάκεηαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ 9. 

 

 
ρήκα 42 ύλζεζε Πνξθπξηληθνύ παξαγώγνπ κε δπν καιετκηδηθά άθξα πξόζδεζεο ζεηόιεο 
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3.2 ύλζεζε πνξθπξηληθώλ παξαγώγσλ κε ζεηνόμηθν ηεξκαηηθό 

άθξν 
 

 
 

 

Γζα ηδκ ζφκεεζδ ημο πμνθονζκζημφ παναβχβμο 10, ανπζηά ζοκηίεεηαζ δ πνυδνμιδ πμνθονίκδ 1. 

ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ αθεζθαηζηή μιάδα ζημ αιζκζηυ άηνμ ηδξ πμνθονίκδξ ηαζ βίκεηαζ 

οπμηαηάζηαζδ ημο ανςιίμο ιε ιζα εείμ-αηέηοθμ μιάδα. Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ εζζαβςβή, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπδιαηζζιμφ SAM ιυνζα εεζυθδξ ιπμνεί κα μλεζδςεμφκ πνμξ δζζμοθθίδζα, 

αθθά επίζδξ ηαζ ζε άθθα είδδ. Πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί μ ζπδιαηζζιυξ αοηχκ ηςκ παναζζηζηχκ 

πανάβςβςκ, επζθέλαιε ηδκ ζφκεεζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εεζμαηέηοθμ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ. 

 

ρήκα 43 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-άκηλν-(5-(ζεηναθέηπιν)πεληαλάκηδν)θαηλπιν πνξθπξίλεο 
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Με ακηίζημζπμ ηνυπμ ζοκηίεεηαζ ηαζ ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 9. 

 

ρήκα 44 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-2-(ζεηναθέηπιν)αθεηάκηδν)θαίλπιν πνξθπξίλεο 

 

 

ηδκ ζοκέπεζα επζθέπεδηε ςξ βέθονα πνυζδεζδξ ζε επζθάκεζα πνοζμφ, ηνμπμπμζδιέκμ πανάβςβμ 

ηδξ 2,4,6-ηνίπθςνμ-1,3,5- ηνζαγίκδξ. Ζ επζθμβή ηδξ ηνζαγίκδξ  βζα ηδ ζφκεεζδ ημο  πμνθονζκζημφ 

παναβχβμο μθείθεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ θυβμοξ. Δίκαζ βκςζηυ απυ ηδκ αζαθζμβναθία αθθά ηαζ 

απυ πεζναιαηζηά δεδμιέκα, δ δοκαηυηδηα επζθεηηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ ηςκ ηνζχκ εέζεςκ 

οπμηαηαζηάζδξ R1,R2,R3 (ζπήια 45) ακάθμβα ιε ηδκ εενιμηναζία ηδξ ακηίδναζδξ. 

 

 

 
ρήκα 45 Γξαζηηθόηεηα ηεο 2,4,6-ηξίρισξν-1,3,5- ηξηαδίλεο 
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Γζα ηδκ ζφκεεζδ ημο πνυδνμιμο πμνθονζκζημφ παναβχβμο 10, ημ πνυδνμιμ πμνθονζκζηυ 

πανάβςβμ 1(TPP-NH2) πνμζηίεεηαζ ζε 2,4,6-ηνίπθςνμ-1,3,5- ηνζαγίκδ, ηαζ ιεηά απυ ακάδεοζδ βζα 

15 θεπηά ζημοξ 0
μ
C θαιαάκεηαζ ημ πνυδνμιμ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 12. 

 

 

ρήκα 46 ύλζεζε πξόδξνκνπ πνξθπξηληθνύ παξαγώγνπ 10 

 

ηδκ ζοκέπεζα έβζκακ δζάθμνεξ πνμζπάεεζεξ ηνμπμπμίδζδξ ημο πμνθονζκζημφ παναβχβμο. 

Ανπζηά επζπεζνήεδηε δ ηνμπμπμίδζδ ηςκ R1 ηαζ R2 ιε εεζμθζηέξ ή εεζμαηέηοθμ μιάδεξ  ιε 

πνήζδ είηε οδνμζμοθθζδίμο ημο καηνίμο (NaSH), είηε εεζμμλζημφ ηαθίμο (ΚSAc) 

δζαθμνμπμζχκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ (εενιμηναζία, ζζμδφκαια, δζαθφηδξ η.α.).
174-176

 Οζ πνμζπάεεζεξ 

δεκ ζηέθεδηακ ιε επζηοπία ηαεχξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ, ημ πνυδνμιμ πμνθονζκζηυ 

πανάβςβμ δζαζπάηαζ, αηυια ηαζ ζε ανηεηά ήπζεξ ζοκεήηεξ.. 

  

 

ρήκα 47 Πνξθπξηληθό παξάγσγν 11 

Έπεζηα απμπεζνάεδηε δ ηνμπμπμίδζδ ημο πνυδνμιμο πμνθονζκζημφ έηζζ χζηε ζηζξ εέζεζξ R1 ηαζ 

R2 κα βίκεζ ανπζηά οπμηαηάζηαζδ ηςκ μιάδςκ ημο Cl είηε ιε οδνμλοθμιάδεξ είηε ιε αιζκμιάδεξ 
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ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα πνμζηεεεί αθεζθαηζηή βέθονα ιε εεζμαηέηοθμ μιάδα, δζαθμνμπμζχκηαξ 

ηαζ πάθζ ηζξ ζοκεήηεξ (εενιμηναζία, ζζμδφκαια, δζαθφηδξ η.α.)
177-183

 

Όθεξ μζ ακηζδνάζεζξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ζφκεεζδ ηςκ πνμδνυιςκ πμνθονίκζηςκ 

πανάβςβςκ, αθθά ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ιεηα-ηνμπμπμίδζδξ αοηχκ ,ζοκμρίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1. 

R  Γηαιύηεο Θεξκνθξαζία(
0
C) Αληηδξαζηήξηα Γηάξθεηα   

OH  Σμθμουθζμ 0,90 Na2CO3 12h × 

OH  THF 0,100 TFA 12h × 

OH  THF 65 Φμνιζηυ Ολφ 
181

 4h ✓ 

NH2  THF 0,65 NH4OH 1h × 

NH2  Σμθμουθζμ 0,65 NH4OH 1h × 

NH2  DMF 150 Αιιςκία 1h × 

NH2  THF 0,65 Αιιςκία
181

 10d × 

NH2  THF 120 Αιιςκία 
183

 12h ✓ 

SΑc  THF/EtOH 0 KSAc 30 min × 

SAc  THF r.t. KSAc 4h × 

SH  THF 0 NaSH 1h × 

SH  DMF/EtOH 0 NaSH
176

 1h × 

C6H10NO2S  THF 40 Br-C4H8-O-

Cl/Et3N 

3,5h × 

R1: 

C6H10NO2S 

R2:TPP-NH2 

 THF 0,40,65 Br-C4H8-O-

Cl/Et3N 

1h,2h,12h × 

C6H10NO2S  THF 0,40,65 Br-C4H8-O-

Cl/Et3N 

1h,24h,2d × 

OH  THF 0,40,65 ΝaOH 12h × 

R1=NH2 

R2=TPP-NH2 

 THF 120 Αιιςκία 
183

 12h ✓ 

Πίλαθαο 1 ύλνςε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ 
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Κεθάιαην 4 :Αλάιπζε-πδήηεζε Απνηειεζκάησλ  

 

4.1 Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηέιεπζεο (TEM) 
 

Σμ Ζθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ  Γζέθεοζδξ (TEM) είκαζ ιζα ζζπονή ηεπκζηή απεζηυκζζδξ οθζηχκ ιε 

ηδκ ακάθοζδ αηυιςκ. Σμ πνχημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ δδιζμονβήεδηε απυ ημοξ Knoll & 

Ruska ημ 1931 ηαζ έβζκε ειπμνζηά δζαεέζζιμ ημ 1939. Απυ ηυηε οπάνπεζ ιζα εηεεηζηή ελέθζλδ βζα 

ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ακάθοζδ πμο ιπμνμφκ κα θηάζμοκ ηα ιζηνμζηυπζα. ήιενα δ δθεηηνμκζηή 

ιζηνμζημπία πνδζζιμπμζείηαζ βζα πμθοιενή, ακυνβακα οθζηά ηαζ αζμθμβζηέξ πνςηεΐκεξ ή ζζημφξ. 

Σμ πζμ ζδιακηζηυ ιένμξ αοηήξ ηδξ πεζναιαηζηήξ ηεπκζηήξ είκαζ δ πνμεημζιαζία ημο δείβιαημξ. 

Κάεε είδμξ οθζημφ απαζηεί δζαθμνεηζηέξ ηεπκζηέξ πνμηεζιέκμο κα ηάκμοκ ημ οθζηυ θεπηυ ηαζ 

δζαθακέξ, αθθά επίζδξ δθεηηνμκζαηά ποηκυ βζα απεζηυκζζδ ζημ TEM. Σα αζμθμβζηά οθζηά, 

δεδμιέκμο υηζ είκαζ δζάθακα, απαζημφκ πνυζεεηδ ακηίεεζδ, δ μπμία πανέπεηαζ απυ εζδζηέξ 

πνχζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ παναηάης. Έκα  ιζηνμζηυπζμ, απμηεθείηαζ απυ ιζα πδβή 

δθεηηνμκίςκ, ημοξ δθεηηνμιαβκδηζημφξ θαημφξ, ηδκ πενζμπή δείβιαημξ ηαζ ηδκ μευκδ πνμαμθήξ 

(Δζηυκα 1). Οζ δθεηηνμιαβκδηζημί θαημί ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ακμίβιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ δέζιδξ δθεηηνμκίςκ, έηζζ χζηε κα είκαζ αηνζαήξ  ηαζ κα ιαξ δχζεζ ηδκ 

ηαθφηενδ ακάθοζδ πμο ιπμνμφιε κα έπμοιε. 

Δπίζδξ, δ πδβή δθεηηνμκίςκ δζαδναιαηίγεζ έκακ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

εζηυκαξ πμο θαιαάκμοιε. Σα δθεηηνυκζα πμο δδιζμονβμφκηαζ ιέζς εενιζμκζηήξ εηπμιπήξ απυ 

έκα κήια, ζοκήεςξ αμθθναιίμο ή έκα ιυκμ-ηνοζηάθθμο υπςξ ημο LaB6. Ζ εζηυκα πμο πανάβεηαζ 

απυ ηνφζηαθθμ LaB6 είκαζ ζπεδυκ 10 θμνέξ πζμ θςηεζκή απυ ηδκ εζηυκα πμο παίνκμοιε απυ ημ 

αμθθνάιζμ ηαζ δ γςή ημο κήιαημξ είκαζ 4 θμνέξ ιεβαθφηενδ (~ 400-600hr). 

Σα δθεηηνυκζα επζηαπφκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ορδθήξ ηάζδξ, ζοκήεςξ 80kV. Αθμφ δ δέζιδ πενκά 

ιέζα απυ ημ δείβια, αοηή ζοθθέβεηαζ ηαζ πάθζ ιε δθεηηνμιαβκδηζημφξ θαημφξ ηαζ μδδβείηαζ ζε 

ιία θεμνίγμοζα μευκδ. Ζ πνήζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζχκ  ιε ηάιενεξ ορδθήξ πμζυηδηαξ βζα 

παναηήνδζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ιέζς οπμθμβζζηχκ ηαζ θςημβναθίεξ ορδθήξ πμζυηδηαξ 
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Δηθόλα 1 Μηθξνζθόπην ΣΔΜ
184

 

 

Σα αζμθμβζηά δείβιαηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ακυνβακα είκαζ εοημθυηενμ κα εημζιαζημφκ ηαζ 

απαζημφκ θζβυηενμ πνυκμ ηαζ πνμζπάεεζα. Σμ δείβια είκαζ ζοκήεςξ ζε έκα πθέβια, ημ μπμίμ 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ παθηυ ή κζηέθζμ ηαζ ηαθφπηεηαζ ιε έκα πμθφ θεπηυ θζθι ή ιειανάκδ 

Formvar άκεναηα, ημ μπμίμ δζαηδνεί ημ δείβια ζηδ εέζδ ημο. Σμ πθέβια έπεζ 300 ημιείξ 

παναηήνδζδξ ιεβέεμοξ πενίπμο 60x60 ιm. Γζα κα παναηδνήζμοιε αζμθμβζηά δείβιαηα 

απαζημφκηαζ εζδζηέξ ηεπκζηέξ πνχζδξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηίεεζδξ ηςκ δεζβιάηςκ, αθμφ ηα 

αζμθμβζηά δείβιαηα είκαζ δζαθακή. Αοηή δ ιέεμδμξ μκμιάγεηαζ ανκδηζηή πνχζδ. Έκα αανφ 

ιεηαθθζηυ δζάθοια υπςξ μλζηυ μονακφθζμ εκζςιαηχκεηαζ  ζημ πθέβια ιε ημ δείβια, έηζζ χζηε 
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κα εκαπμηίεεηαζ βφνς απυ ημ ιυνζμ ή  ηδκ δμιή ηαζ πανέπμοκ ακηίεεζδ βζα ηαθφηενδ 

μπηζημπμίδζδ. 

ηδκ εζηυκα 2 απεζημκίγμκηαζ ζκίδζα ζογεφβιαημξ πμνθονίκδξ-CSGAITIG . 

 
 
 

 
Δηθόλα 2 Δηθνλα ΣΔΜ Ηληδίσλ Πνξθπξίλεο-CSGAITIG 

 

 

4.2 Ηνληηζκόο Δθξόθεζεο Τπνβνεζεκέλνο Από Μήηξα (MALDI) 
 
 
Ζ ηεπκζηή MALDI είκαζ ιζα ακαθοηζηή ηεπκζηή ηδξ θαζιαημιεηνίαξ ιάγαξ. Βζμιυνζα ηαζ ιεβάθα 

μνβακζηά ιυνζα ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ ιε αοηήκ ηδκ ηεπκζηή δ μπμία ααζίγεηαζ ζημ αηυθμοεμ 

πνςηυημθθμ: Σμ δείβια (π.π. ιζα πνςηεΐκδ) ημπμεεηείηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ δζάθοια ιήηναξ ημ 

μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηνοζηαθθζηά ιυνζα ηαζ δζαθφηεξ ,πμο επζηνέπμοκ ζημ δείβια κα δζαθοεεί. 

Όηακ μζ δζαθφηεξ δζαθφμοκ ημ δείβια αοημ  ηνοζηαθθχκεηαζ ιαγί ιε ημ δείβια. Σμ αήια αοηυ είκαζ 

πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο θάζιαημξ ιάγαξ. Σμ δείβια ημπμεεηείηαζ ζε ιζα ιεηαθθζηή 

πθαηά ηαζ ζμκίγεηαζ ιε ηδκ πνήζδ ιζαξ αηηίκαξ θέζγεν.  
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ρήκα 48 Γξακκηθόο θαη αλαθιώκελνο Σξόπνο ιεηηνπξγείαο κηαο δηαηαμεο MALDI
185

 

Μεηά ηδκ δδιζμονβία ηςκ ζυκηςκ , έκα δθεηηνζηυ πεδίμ εθανιυγεηαζ έηζζ χζηε κα επζηαπφκεζ 

ηα ζυκηα. Αοηά ηαλζδεφμοκ ιέζς εκυξ ζςθήκα ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ιάγα ημοξ, θηάκμοκ ζημκ 

ακζπκεοηή ζε δζαθμνεηζημφξ πνυκμοξ. Ο πνυκμξ πηήζδξ είκαζ δ ιέηνδζδ ηςκ ηδξ ιάγαξ ημο 

δείβιαημξ. 

 

 

Δηθόλα 3 Γηάηαμε MALDI 
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Τπάνπεζ ηαζ δ δοκαηυηδηα ζε ηάπμζα ιυνζα ,ηδξ ακίπκεοζδξ ηςκ ιμνζαηχκ ιαγχκ ημοξ ,πςνίξ 

ηδκ πνήζδ ιήηναξ(Laser Desorption Ionization,LDI), υπςξ ημο θάζιαημξ ημο πανάβςβμο ηδξ 

ηεηναθαζκοθμ πμνθονίκδξ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια  

 

ρήκα 49 θάζκα ΜALDI ηνπ παξάγσγνπ ηεο ηεηξαθαίλπιν πνξθπξίλεο 

4.3 Φαζκαηνζθνπία UV-νξαηνύ Πνξθπξηλώλ  
Σα θάζιαηα οπενζχδμοξ-μναημφ είκαζ θάζιαηα απμννμθήζεςξ ή εηπμιπήξ, ηα μπμία θαιαάκμκηαζ 

ηαηά ηδ δζέβενζδ ή ηδκ απμδζέβενζδ εκυξ αηυιμο ή ιμνίμο, απυ ηδκ εειεθζχδδ δθεηηνμκζηή 

ηαηάζηαζδ ζε ιία απυ ηζξ δζεβενιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ακηίζηνμθα. ηα θάζιαηα αοηά, δ 

ιεηααμθή ηδξ ιμνζαηήξ απμννμθδηζηυηδηαξ ε ή ηδξ απμννυθδζδξ Α ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ 

ηφιαημξ λ ημο θςηυξ. Με άθθα θυβζα, ζζπφεζ μ κυιμξ Lambert-Beer, μ μπμίμξ πενζβνάθεηαζ απυ ηδ 

έηθναζδ: 

A = log I/Io = εcd 

υπμο, A: δ απμννυθδζδ, 

Io, I: δ έκηαζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ηαζ ηδξ δζενπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ, ακηίζημζπα, 

ε: δ ιμνζαηή απμννμθδηζηυηδηα (lt.mol
-1

.cm
-1

) 

c: δ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ (mol/lt)  

d: δ μπηζηή δζαδνμιή (cm) 
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Οζ πμνθονίκεξ ηοπζηά έπμοκ έκημκεξ ιπάκηεξ απμννυθδζδξ ζηδκ πενζμπή ημο μναημφ, ηαζ είκαζ 

έκημκα πνςιαηζζιέκεξ. Όπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια, ημ θάζια δθεηηνμκζαηήξ απμννυθδζδξ ιζαξ 

ηοπζηήξ πμνθονίκδξ πςνίγεηαζ ζε 2 δζαηνζηέξ πενζμπέξ :Ζ πνχηδ πενζθαιαάκεζ ηδκ ιεηάπηςζδ 

απυ ηδκ εειεθζχδδ ζηδκ 2
δ
 δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ  ηαζ δ ακηίζημζπδ ημνοθή μκμιάγεηαζ Soret. Σμ 

εφνμξ ηδξ απμννυθδζδξ είκαζ απυ 395 έςξ 425 nm ακάθμβα ιε ημ εάκ δ πμνθονίκδ είκαζ α- δ ιέζμ- 

οπμηαηεζηδιέκδ δεφηενδ πενζμπή ακηζζημζπεί ηδξ αδφκαιδξ  ιεηάααζδξ ζηδκ πνχηδ δζεβενιέκδ ιε 

εφνμξ 480-700 nm (Q ημνοθέξ). Αοηά ηα θαζιαημζημπζηά παναηηδνίζηδηα ηςκ πμνθονζκχκ 

μθείθμκηαζ ζηδκ ζογοβία ηςκ 18 π- δθεηηνυκζςκ ηαζ πνμζδίδμοκ ημ πθεμκέηηδια ιζαξ εφημθδξ ηαζ 

αηνζαμφξ ιεευδμο παναηήνδζδξ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ πμνθονζκχκ απυ δζαθμνέξ θαζιαημζημπζηέξ 

ιεευδμοξ. 

Καεχξ μζ παναθθαβέξ ηςκ πενζθενεζαηχκ οπμηαηαζηαηχκ ζε έκα πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ ζοπκά 

πνμηαθμφκ εθάπζζηεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ έκηαζδ ηαζ ζημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ απμννυθδζδξ δ 

πνςημκίςζδ ηςκ 2 εζηενζηχκ αηυιςκ αγχημο ή δ εζζαβςβή /αθθαβή ηςκ ιεηαθθζηχκ αηυιςκ 

ζημκ ιαηνμηοηθζηυ δαηηφθζμ ,πνμηαθμφκ αθθαβή ζημ μναηυ θάζια απμννυθδζδξ .Γζα αοηυ ημκ 

θυβμ ηα ηεθεοηαία πνυκζα , ιεηαθθςιέκεξ πμνθονίκεξ ηαζ δζαζοκδέζεζξ πμνθονζκχκ -ιεηάθθςκ 

εθηφμοκ ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ βζα εθανιμβέξ ζηδκ απμεήηεοζδ πθδνμθμνζχκ, ζηζξ 

θςημαμθηασηέξ ηορεθίδεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όηακ μ πμνθονζκζηυξ δαηηφθζμξ πνςημκζυκεηαζ ή ζοκανιυγεηαζ ιε έκα ιέηαθθμ ,οπάνπμοκ 

πενζζζυηενεξ ζοιιεηνίεξ απυ υηζ ζε ιζα εθεφεενδ αάζδ ηαζ αοηυ πνμηαθεί απθμπμίδζδ ημο 

ζπεδίμο ηςκ Q band (μζ 4 Q βίκμκηαζ 2,ζπήια 50). 

Ζ ζπεηζηή έκηαζδ ηςκ Q ημνοθχκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ είδμξ ηαζ ηδκ εέζδ ηςκ οπμηαηαζηαηχκ ζημκ 

δαηηφθζμ.  

Σμ θάζια ηςκ πμνθονζκχκ, θμζπυκ, είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ ααζζηέξ 

μιάδεξ ηαζκζχκ απμννυθδζδξ: 

Πνξθπξίλε Soret Q1 Q2 Q3 Q4 

Γηκεξέο TPP-Melamine 420 516 552 591 650 

TPP-NH-CHO 420 515 551 591 649 

Μαιείκηδην FB 418 514 549 589 645 

Μαιείκηδην Εn 420 548 587   

TPP-NH-Sac FB 419 515 551 591 646 

TPP-NH-Sac Zn 420 548 587   

Πίλαθαο 2 Κνξπθέο UV  πνξθπξηλώλ πνπ ζπληέζεθαλ 
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a) Σζξ Q ηαζκίεξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκηαζ απυ ηέζζενζξ απμννμθήζεζξ [Qy(1,0), Qy(0,0), Qx(1,0) ηαζ 

Qx(0,0)], ζηδ πενζμπή ημο μναημφ θάζιαημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηα 450nm έςξ ηα 700nm ηαζ 

ακηζζημζπμφκ ζε διζεπζηνεπηέξ δζεβενιέκεξ ηαηαζηάζεζξ, ηαζ 

b) ηζξ Β-ηαζκίεξ ή ηαζκίεξ Soret, μζ μπμίεξ είκαζ, ζζπονήξ έκηαζδξ, απμννμθήζεζξ ζε ιήημξ ηφιαημξ 

απυ 320nm έςξ 450nm ηαζ ακηζζημζπμφκ ζε ζζπονχξ επζηνεπηέξ ιεηααάζεζξ. 

Έηζζ θμζπυκ, δ Β-ηαζκία είκαζ απμηέθεζια ηδξ ακοζιαηζηήξ πνυζεεζδξ ηςκ ιεηαααηζηχκ νμπχκ 

ηδξ   π → π
*
 ιεηάααζδξ, εκχ, ακηίεεηα, μζ Q-ηαζκίεξ, είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ αθαίνεζδξ ηςκ δφμ 

δζπμθζηχκ νμπχκ, βεβμκυξ πμο ζοκεπάβεηαζ ιζηνυηενδ έκηαζδ απμννυθδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ Β-

ηαζκία.
186

 

 

ρήκα 50 Σππηθό θάζκα UV πνξθπξηληθώλ ζπκπιόθσλ 

4.4 Φαζκαηνζθνπία NMR πνξθπξηλώλ  
 

Ζ θαζιαημζημπία Πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ (NMR), είκαζ έκα πμθφ ζζπονυ ενβαθείμ 

βζα ηδκ ελενεφκδζδ ηδξ ιμνζαηήξ δμιήξ, ηαζ δίκεζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ  

ανςιαηζηέξ δμιέξ. Πνζκ μζ πμνθονίκεξ ελεηαζημφκ, είκαζ ζδιακηζηυ κα δζενεοκδεεί δ ζφζηαζδ ηςκ 

ανςιαηζηχκ ιμνίςκ, υπςξ ημ αεκγυθζμ ηαζ ημοξ ζοββεκείξ ημοξ. 

Σμ Βεκγυθζμ έπεζ έλζ π-δθεηηνυκζα ηαζ υηακ αοηά εηηίεεκηαζ ζε έκα ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ 

ηάεεημ πνμξ ημ επίπεδμ ημο ανςιαηζημφ ζοζηήιαημξ, έκα νεφια δαηηοθίμο πμο επάβεηαζ ζηα 

απεκημπζζιέκα π-δθεηηνυκζα ημο ανςιαηζημφ δαηηοθίμο (ζπήια 4.7).
187
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Σα ανςιαηζηά νεφιαηα δαηηοθίμο είκαζ ζπεηζηά ιε ηδκ θαζιαημζημπία NMR ηαζ επδνεάγεζ ηζξ 

πδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ ζε πονήκεξ
 13

C ηαζ 
1
Ζ ανςιαηζηχκ ιμνζχκ, ηαεχξ ηαζ ζε μπμζμδήπμηε 

μνβακζηυ ή ακυνβακμ ανςιαηζηυ ιυνζμ.
188

 ημ αεκγυθζμ, ηα πνςηυκζα ημο δαηηοθίμο, επεζδή δ 

απμπνμζηαζία ημο επαβυιεκμο ιαβκδηζημφ πεδίμο έπεζ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ υπςξ ιε ημ 

ελςηενζηυ πεδίμ , δ πδιζηή ημοξ ιεηαηυπζζδ είκαζ πενίπμο 7,0 ppm ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 5,6 ppm 

ηςκ αζκοθζηχκ πνςημκίςκ ζημ ηοηθμελάκζμ. ε ακηίεεζδ μπμζαδήπμηε πνςηυκζμ ζημ εζςηενζηυ 

ημο ανςιαηζημφ δαηηοθίμο πνμζηαηεφεηαζ επεζδή ηα πεδία είκαζ ζε ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ.  

ηζξ πμνθονίκεξ, ημ δαπηοθίδζ νεφιαημξ απμπνμζηαηεφεζ ηα πνςηυκζα ζημ δαηηφθζμ. Δζδζηυηενα, 

ηα πνςηυκζα ημο α-ποννυθζμο  ιεηαημπίγμκηαζ ζε ιεβάθεξ ηζιέξ πεδίμο πενζζζυηενμ απυ ηα 

ιεζμ-πνςηυκζα επεζδή ηα ηεθεοηαία ζοκδέμκηαζ ιε  ημοξ άκεναηεξ ιε έθθεζρδ δθεηηνμκίςκ. 

Δπίζδξ, ηα εζςηενζηά πνςηυκζα ΝΖ ιεηαημπίγμκηαζ ζε ιεβάθεξ ηζιέξ πεδίμο, επεζδή ημ νεφια 

δαηηοθίμο έπεζ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ζε ζπέζδ ιε ημ εθανιμγυιεκμ πεδίμ Β0.  

 

Οζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ηςκ α-ποννμθζηχκ πνςημκίςκ ανίζημκηαζ πενίπμο ζηα 9 ppm, ,εκχ 

ηα εζςηενζηά πνςηυκζα ζηα -2,8 ppm .Σα ανςιαηζηά πνςηυκζα ηςκ ηεζζάνςκ ιέζμ-

θαζκοθζηχκ μιάδςκ ανίζημκηαζ ζηα 7,5-8,5 ppm: ηα μνεμ ζηα 8,2 εκχ ηα Μέηα ηαζ πάνα 

ζηα 7,8 ppm.  Σα ανςιαηζηά πνςηυκζα ζε υνεμ ηαζ Μέηα εέζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ άιζκμ μιάδα 

ανίζημκηαζ πενίπμο ζηα 7 ηαζ 8 ppm ακηίζημζπα. Ζ απθή ημνοθή ζηα  3.9 ppm πενζβνάθεζ ηα 

πνςηυκζα ηδξ αιζκμιάδαξ. 

 

ρήκα 51 δαρηπιίδη δπλακηθνύ ζην βελδόιην 
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πήια 52 Φάζια NMR ιζαξ οπμηαηεζηδιέκδξ πμνθονίκδξ 5 - (4-αιζκμθαζκοθμ) -10,15,20-ηνζθαζκοθμ πμνθονίκδ, 

TPP-NH2 
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4.5 Φαζκαηνζθνπία θζνξηζκνύ 
 

Οζ ιεηαπηχζεζξ ιεηαλφ ηςκ δθεηηνμκζαηχκ ηαηαζηάζεςκ, ηδξ ααζζηήξ S0 ηαζ ηςκ απθχκ 

(S1, S2 ηθπ.) ή ηνζπθχκ (Σ1, Σ2 ηθπ.) δζεβενιέκςκ, απεζημκίγμκηαζ ζημ δζάβναιια Perrin-Jablonski 

(ζπήια 5.5)
189

. 

 

ρήκα 53 Σν δηάγξακκα Perrin-Jablonski θαη νη απεηθνλίζεηο ησλ ζρεηηθώλ ζέζεσλ ησλ θαζκάησλ 

απνξξόθεζεο, θζνξηζκνύ θαη θσζθνξηζκνύ. 

 

Οζ ζδιακηζηυηενεξ απυ ηζξ δζενβαζίεξ αοηέξ είκαζ δ απμννυθδζδ θςημκίςκ, δ εζςηενζηή 

ιεηάπηςζδ (internal conversion, IC), μ θεμνζζιυξ, μζ μπμίεξ ζοιααίκμοκ ιεηαλφ ηαηαζηάζεςκ 

ίδζμο spin, δ δζαζοζηδιαηζηή δζαζηαφνςζδ (intersystem crossing, ISC) ηαζ μ θςζθμνζζιυξ, μζ 

μπμίεξ ζοιααίκμοκ ζε ηαηαζηάζεζξ δζαθμνεηζημφ spin. ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δ 

απμννυθδζδ είκαζ ζδιακηζηά ηαπφηενδ (≈ 10-15 s) ζοβηνζκυιεκδ ιε μπμζαδήπμηε άθθδ 

ιεηάπηςζδ. 

Ζ εηπμιπή θςημκίςκ δ μπμία ζοκμδεφεζ ηδκ απμδζέβενζδ S1→S0 μκμιάγεηαζ θεμνζζιυξ. Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δ ιεηάπηςζδ 0-0 (δδθαδή ιεηαλφ ηςκ δομ παιδθυηενςκ επζπέδςκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ S0 

ηαζ S1) είκαζ ηδξ ίδζαξ εκένβεζαξ βζα ηδκ απμννυθδζδ ηαζ ημκ θεμνζζιυ, εκημφημζξ ημ θάζια 

θεμνζζιμφ ειθακίγεηαζ ζε ορδθυηενα ιήηδ ηφιαημξ (παιδθυηενδ εκένβεζα). Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

απχθεζα εκένβεζαξ ζηδ δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ελαζηίαξ ηδξ δμκδηζηήξ απμδζέβενζδξ. 
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φιθςκα ιε ημκ ηακυκα Stokes (ιζα ειπεζνζηή παναηήνδζδ πμο πνμδβήεδηε πνμκζηά ημο 

δζαβνάιιαημξ Jablonski), ημ ιήημξ ηφιαημξ θεμνζζιμφ εα πνέπεζ κα είκαζ πάκημηε ιεβαθφηενμ απυ 

εηείκμ ηδξ απμννυθδζδξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ςζηυζμ, ημ θάζια απμννυθδζδξ επζηαθφπηεζ 

ιενζηχξ ημ θάζια θεμνζζιμφ, επεζδή ζε έκα ιζηνυ πμζμζηυ ημ θςξ εηπέιπεηαζ ζε ιζηνυηενα ιήηδ 

ηφιαημξ απυ ημ απμννμθμφιεκμ θςξ. Μζα ηέημζα παναηήνδζδ θαίκεηαζ κα είκαζ ζε ακηίθαζδ ιε 

ημκ ηακυκα δζαηήνδζδξ ηδξ εκένβεζαξ. Πάκηςξ, ιζα ηέημζα «εκενβεζαηή αηέθεζα» ακηζζηαειίγεηαζ 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, έκα ιζηνυ πμζμζηυ ιμνίςκ ανίζηεηαζ ζε ορδθυηενμ 

δμκδηζηυ επίπεδμ απυ ημ ιδδεκζηυ ηυζμ ζηδ ααζζηή υζμ ηαζ ζηδ δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ (ηαηακμιή 

εκενβεζαηχκ επζπέδςκ ζφιθςκα ιε ημκ ηακυκα ημο Boltzmann). ε παιδθή εενιμηναζία δ 

απυηθζζδ αοηή απυ ημκ ηακυκα ημο Stokes εα πνέπεζ κα ελαθείθεηαζ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δμκδηζηχκ επζπέδςκ ζηδ ααζζηή ηαζ ζηζξ δζεβενιέκεξ 

ηαηαζηάζεζξ είκαζ πανυιμζεξ, επμιέκςξ ημ θάζια θεμνζζιμφ ζοπκά μιμζάγεζ ιε ηδκ πνχηδ ηαζκία 

απμννυθδζδξ. Ζ δζαθμνά (εηθναγυιεκδ ζε ηοιαηανζειμφξ) ιεηαλφ ημο ιέβζζημο ηδξ πνχηδξ 

ηαζκίαξ απμννυθδζδξ ηαζ ημο ιέβζζημο θεμνζζιμφ μκμιάγεηαζ ιεηαηυπζζδ Stokes. Πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ δ εηπμιπή ηαζ δ απμννυθδζδ θςημκίμο είκαζ ελίζμο ηαπείεξ δζενβαζίεξ (≈10-15 s). 

Χζηυζμ ηα δζεβενιέκα ιυνζα παναιέκμοκ ζηδκ S1 βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, ημ μπμίμ 

ηοιαίκεηαζ απυ ιενζηά δέηαηα ηςκ picoseconds έςξ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ nanoseconds, πνζκ 

εηπέιρμοκ θςηυκζα ή οπμζημφκ άθθεξ δζαδζηαζίεξ απμδζέβενζδξ. Έηζζ, ιεηά ηδκ δζέβενζδ εκυξ 

πθδεοζιμφ ιμνίςκ ιε έκακ ζφκημιμ παθιυ θςηυξ, δ έκηαζδ θεμνζζιμφ αολάκεηαζ εηεεηζηά ιε 

παναηηδνζζηζηυ πνυκμ ακηζηαημπηνίγμκηαξ ηδ ιέζδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ιμνίςκ ζηδκ πνχηδ 

δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ. Έκα παναηηδνζζηζηυ ιέβεεμξ είκαζ δ ηαακηζηή απυδμζδ θεμνζζιμφ Φ, 

δδθαδή ημ ηθάζια ηςκ δζεβενιέκςκ ιμνίςκ πμο επζζηνέθμοκ ζηδ ααζζηή ηαηάζηαζδ εηπέιπμκηαξ 

θςηυκζα θεμνζζιμφ. Με άθθα θυβζα, δ ηαακηζηή απυδμζδ θεμνζζιμφ μνίγεηαζ ςξ ημ πδθίημ ημο 

ανζειμφ ηςκ εηπειπυιεκςκ θςημκίςκ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ απμννμθμφιεκςκ θςημκίςκ.  

ηα παναηάης θάζιαηα, πανμοζζάγεηαζ ημ θάζια εηπμιπήξ 2 πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ. ηα 

θάζιαηα παναηδνμφκηαζ δφμ ημνοθέξ, ιία ζηα 656 nm ηαζ ιζα δεφηενδ ζηα 730 nm.  
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ρήκα 54 Φάζκα εθπνκπήο ηεο 5,15-δηκεζηηπιν-10-20(4-(2,5-δηόμν-2,5-δηπδξν-1H-πύξνιν) θαίλπιν πνξθπξίλεο 
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ρήκα 55 Φάζκα εθπνκπήο ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4--(2,5-δηόμν-2,5-δηπδξν-1H-πύξνιν) θαίλπιν 

πνξθπξίλεο 
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4.6 Φαζκαηνζθνπία Απεηθόληζεο Φσηνειεθηξνλίσλ Υακειήο 

Δλέξγεηαο  (LEPIS).  
 
Μία απεζημκζζηζηή ηεπκζηή βζα ημκ παναηηδνζζιυ μνβακζηχκ οιεκίςκ πάκς ζε ιεηαθθζηέξ ηαζ 

άθθεξ επζθάκεζεξ, είκαζ αοηή ηδξ Φαζιαημζημπίαξ Απεζηυκζζδξ Φςημδθεηηνμκίςκ Υαιδθήξ 

Δκένβεζαξ (LEPIS). Με ηδκ ιέεμδμ αοηή ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ιεθέηδ ηςκ δθεηηνμκζαηχκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ δζαιμνθςιέκςκ επζθακεζχκ, δ μπμία πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηνυπμ πμο μζ 

εββεκείξ ζδζυηδηέξ ημοξ, ππ. ημ ένβμ ελαβςβήξ ηαζ δ αβςβζιυηδηα, επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ πδιζηή 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ ιεηαθθζηήξ επζθάκεζαξ. Δπζπθέμκ δ απεζημκζζηζηή αοηή ηεπκζηή πανέπεζ ιζα κέα 

δοκαηυηδηα βζα ημκ παναηηδνζζιυ οιεκίςκ ζε επζθάκεζεξ ππ. ένβα ηέπκδξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή 

ααζίγεηαζ ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ θςημδθεηηνμκίςκ , πμο πανάβμκηαζ απυ ημ αβχβζιμ οπυζηνςια 

ηαζ δζαπενκμφκ ημ οιέκζμ .Σμ πθεμκέηηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ, 

είκαζ δ ηαηαβναθή ηυζμ ηδξ δθεηηνμκζαηήξ δζαπεναηυηδηαξ υζμ ηαζ ηδξ βςκζαηήξ ηαηακμιήξ, 

βεβμκυξ πμο δίκεζ επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ δμιή ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οιεκίςκ. Σμ 

απμηέθεζια είκαζ δ φπανλδ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ εζηυκαξ ηςκ δθεηηνζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ πνμξ 

ιεθέηδ δεζβιάηςκ. Μζα ηεπκζηή εονέςξ δζαδεδμιέκδ βζα ηδκ ιεθέηδ ηέημζμο είδμοξ δζαδζηαζζχκ, 

είκαζ δ δζαπεναηυηδηα δθεηηνμκίςκ παιδθήξ εκένβεζαξ (Low Energy Electron Transmission-

LEET), υπμο ιία ιμκμπνςιαηζηή δέζιδ δθεηηνμκίςκ πνμζπίπηεζ πάκς ζε έκα πνμζνμθδιέκμ 

ιμνζαηυ οιέκζμ ζε αβχβζιμ οπυζηνςια. Ζ δζαπεναηυηδηα ηαηαβνάθεηαζ ιέζς ημο νεφιαημξ πμο 

ακαπηφζζεηαζ ζε αοηυ. Ζ ίδζα πεζναιαηζηή ηεπκζηή ιπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

ιεθέηδ ηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ ημο οιεκίμο. Ζ δζαπεναηυηδηα ηαζ δ ακαηθαζηζηυηδηα ελεηάγμκηαζ 

ζοκανηήζεζ ηδξ εκένβεζαξ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δέζιδξ, ημο ηφπμο ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμζνμθδιέκμο ιμνζαημφ ζοζηήιαημξ .Σα πζμ δζαδεδμιέκα πεζνάιαηα 

αοημφ ημο ηφπμο είκαζ ηα πεζνάιαηα θςημεηπμιπήξ δθεηηνμκίςκ δζαιέζμο πνμζνμθδιέκςκ 

ιμνζαηχκ ζημζαάδςκ. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ημ ζήια πμο ηαηαβνάθεηαζ είκαζ δ νμή 

δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ δζαπενάζεζ ημ οιέκζμ, δ μπμία ελανηάηαζ απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ 

πνμζπζπηυκηςκ θςημκίςκ, ημ πάπμξ ημο ιμνζαημφ οιεκίμο, ηδκ πδιζηή δμιή ημο πνμζνμθδηή ηαζ 

ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ ηέθμξ ηδκ εενιμηναζία.  

Φαζκαηόκεηρο Φωηοειεθηρολίωλ 



 

67 

 

 

ρήκα 56 Πεηξακαηηθή πζθεπή LEPIS 

Ζ πεζναιαηζηή ζοζηεοή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ είκαζ απεζηυκζζδξ 

θςημδθεηηνμκίςκ (πήια 56). Απμηεθείηαζ απυ έκα εάθαιμ ηεκμφ ηαζ έπμοιε ηοπζηή θεζημονβία 

πίεζδξ ηεκμφ ηςκ 2 *10 
-7

 mbar Μπμνμφιε κα ιεηνήζμοιε ιέπνζ ηαζ μηηχ δείβιαηα ηαοηυπνμκα 

.Έκα αοθάηζ πμο ηαζνζάγεζ ιε ηδ δζάζηαζδ ημο δείβιαημξ (Κνοζηαθθζηέξ ηαζκίεξ πνοζμφ, Au (111), 

πάπμοξ 200 nm πμο ελαηιίγεηαζ πάκς ζηνχιαηα πνςιίμο ηςκ 40 nm ζε δζαθάκεζεξ απυ 

αμνζμπονζηζηυ βοαθί (38 ,12 mm)) .Ζ απεζηυκζζδ ιίαξ εβηάνζζαξ δζαημιήξ ηδξ πεζναιαηζηήξ 

δζάηαλδξ ιαγί ιε ηδκ δέζιδ laser πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αηηζκμαυθδζδ ηςκ δεζβιάηςκ 

πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια 56. 

 

ρήκα 57 Δγθάξζηα δηαηνκή ηνπ ζαιάκνπ (1) Πεξηζηξεθόκελε βάζε δεηγκάησλ (2) Φσηνβνινπκελν δείγκα (3) 

Παξάζπξα εηζόδνπ εμόδνπ δέζκεο (4) αληρλεπηήο  (5)Ζιεθηξναληρλεπηήο (6) camera 

Ο εάθαιμξ είκαζ έκαξ ηφθζκδνμξ δζαιέηνμο 273mm. ημ ηέκηνμ ημο ανίζημκηαζ ηα πνμξ ελέηαζδ 

δείβιαηα, ηα μπμία είκαζ ημπμεεηδιέκα πάκς ζε ιζα πενζζηνεθυιεκδ ιεηαθθζηή αάζδ ιε μηηχ 

εέζεζξ οπμδμπήξ ηςκ μπμίςκ μζ δζαζηάζεζξ ηαζνζάγμοκ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ δεζβιάηςκ (38x12 

mm) . 

Μία μπή δζαιέηνμο 10mm έπεζ ακμζπηεί ζημ ηέκηνμ ηάεε εέζδξ έηζζ χζηε ιυκμ αοηή δ πενζμπή κα 

είκαζ εηηεεεζιέκδ ζηδκ αηηζκμαμθία ημο θέζγεν Σα δείβιαηα ημπμεεημφκηαζ εηεί, ιε ηδκ πθεονά ημο 

οιεκίμο πνμξ ηα ηάης. Ζ πενζζηνμθή ηδξ αάζδξ ηαζ ζοκεπχξ δ εκαθθαβή ηςκ δεζβιάηςκ, βίκεηαζ 

πεζνμηίκδηα πενζζηνέθμκηαξ ημκ άλμκά ηδξ μ μπμίμξ εηηείκεηαζ ζημ ελςηενζηυ ημο εαθάιμο .Ζ 
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πενζζηνεθυιεκδ αοηή αάζδ πθεμκεηηεί έκακηζ ιίαξ ζηαεενήξ οπμδμπήξ εκυξ δείβιαημξ, δζυηζ 

δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ελέηαζδξ μηηχ δεζβιάηςκ οπυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ 

ζφβηνζζδ ηςκ ιεηνήζεςκ. Δπζπθέμκ, έπεζ ηαηαζηεοαζηεί απυ αθμοιίκζμ ηαζ είκαζ δθεηηνζηά 

ιμκςιέκδ ιε απμηέθεζια κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζακ απςεδηζηυ δθεηηνυδζμ. Σα 

πανάεονα εζζυδμο (ηδξ πνμζπίπημοζαξ δέζιδξ) ηαζ ελυδμο (ακαηθχιεκδξ δέζιδξ) ανίζημκηαζ 

ημπμεεηδιέκα έηζζ χζηε κα επζηνέπμοκ βςκίεξ πνυζπηςζδξ απυ 85° ιέπνζ 45°, ςξ πνμξ ηδκ ηάεεημ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο δείβιαημξ. 

Σα θςημδθεηηνυκζα πμο ελένπμκηαζ απυ ημ δείβια απςεμφκηαζ απυ ημκ repeller ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ 

πνμξ ημ ζφζηδια ημο ακζπκεοηή . Ζ ηζιή ημο δοκαιζημφ νοειίγεηαζ ελςηενζηά απυ έκα ηνμθμδμηζηυ 

ηαζ επζηνέπεζ ηζιέξ δοκαιζημφ απυ -3000V έςξ 0V .ε απυζηαζδ 40 mm απυ ημκ repeller ανίζηεηαζ 

ημπμεεηδιέκμ πανάθθδθα ιε αοηυκ, έκα βεζςιέκμ ιεηαθθζηυ πθέβια δζαπεναηυηδηαξ 70% ημ μπμίμ 

μιμβεκμπμζεί ημ πεδίμ. Σα θςημδθεηηνυκζα πμο δζαπενκμφκ ημ πθέβια ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηα 

πθαηίδζα ΜCP. υπμο πμθθαπθαζζάγμκηαζ. ηδ ζοκέπεζα, ημ εκζζποιέκμ ζήια δθεηηνμκίςκ 

πνμζηνμφεζ πάκς ζηδκ άκμδμ θςζθυνμο εκενβήξ δζαιέηνμο 40 mm, υπμο έπεζ εθανιμζηεί ορδθυ 

εεηζηυ δοκαιζηυ Σμ ζήια εθέβπεηαζ απυ έκα παθιμβνάθμ ηςκ 100 MHz  . 

To ηνμθμδμηζηυ ηςκ MCP πανέπεζ ηζιέξ δοκαιζημφ 0 - +3000V ηαζ ηδξ ακυδμο ημο θςζθυνμο 0 - 

+5000V. Οζ εζηυκεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ άκμδμ ημο θςζθυνμο ηαηαβνάθμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ 

ιίαξ CCD 1000s video camera [Spectra Source] ηαζ πνμαάθθμκηαζ ζε μευκδ δθεηηνμκζημφ 

οπμθμβζζηή, απ' υπμο απμεδηεφμκηαζ ηαζ επελενβάγμκηαζ. 

Ζ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ααζίγεηαζ ζηζξ πεζναιαηζηέξ ηαζ εεςνδηζηέξ ανπέξ ημο θςημδθεηηνζημφ 

θαζκμιέκμο. Ανπζηά ημπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηα ιε ηζξ ηαζκίεξ πνοζμφ ηαζ έκα πνυηοπμ δείβια 

(blank) ζηδκ πενζζηνεθυιεκδ αάζδ ηαζ ηαηυπζκ ημ ζφζηδια αάζδξ /δεζβιάηςκ εζζάβεηαζ ζημ 

εάθαιμ, μ μπμίμξ ζθναβίγεηαζ ηαζ εηηεκχκεηαζ ιέπνζ ηδξ απαζημφιεκδξ πίεζδξ(δζαδζηαζία πμο 

είκαζ πνμκμαυνα ,ηαεχξ πνεζάγεηαζ βφνς ζηζξ 8 χνεξ) 

ηδ ζοκέπεζα εέημοιε ζε θεζημονβία ηα πεδία ημο repeller, ημκ ακζπκεοηή, ηδκ ηάιενα ηαζ ημκ 

παθιμβνάθμ. Οζ ηζιέξ δοκαιζημφ βζα ηα MCP ηαζ ηδκ άκμδμ θςζθυνμο ηοιαίκμκηαζ πενίπμο ζηα 

+1500V/+1600V ηαζ +3000V ακηίζημζπα. Ζ ηζιή δοκαιζημφ ζημ δθεηηνυδζμ ημο repeller, είκαζ 

2000V. Με ηδ αμήεεζα εκυξ θέζγεν He-Ne ημο μπμίμο δ δέζιδ εζζένπεηαζ ζημκ εάθαιμ απυ ημ 

πανάεονμ ελυδμο, ημπμεεηείηαζ ζηδκ πνμξ ελέηαζδ εέζδ ημ ηεκυ δείβια. Πενζζηνέθμκηαξ ηδ αάζδ, 

εοεοβναιιίγμοιε ηδ δέζιδ ημο Fs excimer laser πνςζηζηχκ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ίνζδα δ μπμία 

εθαηηχκεζ ζδιακηζηά ηδκ επζθάκεζα ηδξ δζαημιήξ ηδξ δέζιδξ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ.  

Μέζς ηαηυπηνςκ ηαζ ακαηθαζηζηχκ παναεφνςκ πνμξ ημ ηεθεοηαίμ απυ αοηά, ημ μπμίμ ηδκ 

ηαηεοεφκεζ ιέζα ζημκ εάθαιμ απυ ημ πανάεονμ εζζυδμο .Ζ πνυζπηςζδ πάκς ζημ πνμξ ελέηαζδ 

δείβια βίκεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκδ βςκία. Μεηαλφ ημο ηεθεοηαίμο ακαηθαζηζημφ ηαενέπηδ ηαζ ημο 

ακαηθαζηζημφ παναεφνμο πμο ηαεμνίγεζ ηδκ είζμδμ ηδξ δέζιδξ ζημκ εάθαιμ ηεκμφ, οπάνπεζ 
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αηυια ιία ίνζδα δ μπμία εθαηηχκεζ αηυια πενζζζυηενμ ηδκ επζθάκεζά ηδξ, ιε απμηέθεζια υηακ 

εζζένπεηαζ ζημκ εάθαιμ κα έπεζ δζάιεηνμ mm 

 

  

Δηθόλα 4 Δηθόλα Φσηνειεθηξνλίσλ 

Ζ φπανλδ θςημδθεηηνμκίςκ ηαηαβνάθεηαζ ζημκ παθιμβνάθμ ηαζ δ έκηαζδ ημο ζήιαημξ πανέπεζ 

εκδείλεζξ βζα ηδκ έκηαζδ ημο θςημδθεηηνζημφ νεφιαημξ. Μία ηοπζηή εζηυκα θςημδθεηηνμκίςκ πμο 

θαιαάκεηαζ ιε ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία, δίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 4.Φςηεζκή έκηαζδ ακηζζημζπεί ζε 

ιεβάθα νεφιαηα θςημδθεηηνμκίςκ. Οζ εζηυκεξ έπμοκ ζζπονυηενδ έκηαζδ ζημ ηέκηνμ εκχ υζμ 

ιεβαθχκεζ δ αηηίκα ηυζμ δ έκηαζδ βίκεηαζ ιζηνυηενδ. Σμ επίπεδμ απεζηυκζζδξ είκαζ πανάθθδθμ 

ζηδκ επζθάκεζα ηαζ δ ιμνθή ηδξ εζηυκαξ δείπκεζ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ θςημδθεηηνμκίςκ 

εηηζκάζζεηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ηαεέημο ηδξ επζθάκεζαξ.  

 

 

χήμα 58Vrepeller=2000V Vph =4000V Vmcp =1300V 
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα 

   
Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ ηεθάθαζμ 2, ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ ζφκεεζδ κέςκ 

πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ ιε αζμεθανιμβέξ. Ζ ηαοημπμίδζδ ηςκ ζοκηζεέιεκςκ 

ιμκμοπμηαηεζηδιέκςκ πμνθονζκχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ θαζιαημζημπίαξ 

απμννυθδζδξ οπενζχδμοξ-μναημφ (UV-vis),θεμνζζιμφ, θαζιαημζημπία ιάγαξ(MALDI), 

θαζιαημζημπία Πονδκζημφ Μαβκδηζημφ οκημκζζιμφ(NMR), ιζηνμζημπία δζέθεοζδξ (ΣΔΜ)  ηαζ 

Φαζιαημζημπία Απεζηυκζζδξ Φςημδθεηηνμκίςκ Υαιδθήξ Δκένβεζαξ  (LEPIS).   

ηδκ πανμφζα ενβαζία, πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ δφμ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ, ιε 

εεζμμλζηέξ ιέζμ-οπμηαηεζηδιέκεξ αθεζθαηζηέξ μιάδεξ πνυζδεζδξ , έβζκακ απυπεζνεξ ζφκεεζδξ 

κέςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ πμο έπμοκ εεζμμλζηέξ μιάδεξ πνυζδεζδξ ιε βέθονα ηδκ 2,4,6-

ηνίπθςνμ-1,3,5-ηνζαγίκδ. Πανάθθδθα ζοκηέεδηακ κέα πμνθονζκζηά πανάβςβα ιε ιαθεζιζδζηυ 

ηενιαηζηυ άηνμ ιε ζημπυ ηδκ ζφκεεζδ κέςκ αζμζογεοβιάηςκ. Αηυια, μζ ζοκεεηζηέξ πμνείεξ πμο 

αημθμοεήεδηακ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα πμνθονζκζηά πανάβςβα απμδίδμοκ ζε επανηχξ ιεβάθα 

πμζμζηά ημ ηεθζηυ πνμσυκ, πανυθμ πμο πενζθαιαάκμοκ πμθθά ζηάδζα. Δηηυξ απυ ηδ 

θαζιαημζημπία απμννυθδζδξ ηαζ θεμνζζιμφ, δ επζηοπδιέκδ ζφκεεζδ ηςκ κέςκ εκχζεςκ 

δζαπζζηχκεηαζ ηαζ απυ ηδ θαζιαημζημπία ιάγαξ (MALDI) ηαζ πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ 

(NMR). 

ηδκ ζοκέπεζα  έβζκακ πνχζιεξ ιεθέηεξ ιέζς ηδξ Φαζιαημζημπίαξ Απεζηυκζζδξ Φςημδθεηηνμκίςκ 

Υαιδθήξ Δκένβεζαξ (LEPIS) βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ ιε εεζμμλζηά 

ηενιαηζηά άηνα ,ζοκανιμζιέκςκ ζε επζθάκεζεξ πνοζμφ. Λυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ δ ακάθοζδ βζα ηδκ ζίβμονδ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ειπενζέπεζ ιεβάθδ ααεααζυηδηα 

ηαζ απαζημφκηαζ πμθφ πενζζζυηενα δείβιαηα χζηε κα ιπμνέζμοιε κα απμιμκχζμοιε ηδκ 

ζοκεζζθμνά ηάεε πανάβμκηα (π.π. ιέηαθθμ, ιήημξ βέθοναξ η.α.). Πανάθθδθα ιεθεηήεδηε ηαζ δ 

αοημμνβάκςζδ ζογεοβιάηςκ πμνθονζκχκ ηαζ μηηαπεπηζδίςκ ιέζς ηδξ ιζηνμζημπίαξ δζέθεοζδξ 

(ΣΔΜ)  .   
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Κεθάιαην 6: Πεηξακαηηθό Μέξνο  

 

6.1 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-άκηλν)θαηλπιν 

πνξθπξίλεο (1) 

  
 

 

 

 

ε ιζα δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 500 ml πνμζηίεεκηαζ 300 ml δζπθςνμιεεάκζμ ηαζ  2g 

ηεηναθαίκοθμ πμνθονίκδξ (3,25 mmol ). Σμ ιίβια οπυηεζηαζ se ακάδεοζδ ζημοξ 0 °C. 

Πνμζηίεεκηαζ ζηάβδδκ κζηνζηυ μλφ 65% (8.2 ml,.123.5 mmol) βζα 2 χνεξ. Μυθζξ ηεθεζχζεζ δ 

πνμζεήηδ ημο μλέμξ, αθαζνμφιε ημ παβυθμοηνμ. Ζ ακηίδναζδ εθέβπεηαζ ιέζς TLC 

πνδζζιμπμζχκηαξ δζαθφηδ δζπθςνμιεεάκζμ/ελάκζμ 6:4. ηδκ ζοκέπεζα πναβιαημπμζμφιε εηποθίζεζξ 

ανπζηά ιε υλζκμ ακεναηζηυ κάηνζμ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ιε κενυ. Ζ μνβακζηή θάζδ ζοθθέβεηαζ, 

λδναίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ οπυ εθαηηςιέκδ πίεζδ. Σμ πνμσυκ 

ηδξ ακηίδναζδξ, πνμζηίεεηαζ ζε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 500 ml ηαζ δζαθφεηαζ ζε 60 ml HCl, 

πνμζηίεεκηαζ 2 g, SnCl2 (10.5 mmol) ηαζ οπυηεζηαζ ζε reflux βζα 12 χνεξ. Δλμοδεηενχκμοιε ημ 

δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ ιε οδαηζηυ δζάθοια αιιςκίαξ έςξ υημο ημ pH κα βίκεζ πενίπμο 7. 

Πνμζεέημοιε 150 ml δζπθςνμιεεάκζμ ηαζ δζαπςνίγμοιε ηδκ μνβακζηή θάζδ. Έπεζηα, ημ δζάθοια 

απμζηάγεηαζ ηαζ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ 

πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2. Ζ ιάγα ημο πνμσυκημξ πμο θαιαάκεηαζ είκαζ 1 g 

ηαζ δ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ 50%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.96 (d, J = 4.5 Hz, 2 H), 8.86 (s, 6 H), 8.24 (m, 6 H), 8.00 (d, J = 

8.5, 2 H), 7.77 (m, 9H), 7.05 (d, J = 8.5, 2 H), 3.99 (s, 2H), −2.71 (s, 2 H). 
13

C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ 146.2, 142.4, 135.8, 134.7, 132.5, 131.2, 127.8, 126.8, 121.0, 120.1, 119.9, 113.6.  

(Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C44H31N5  M
+
 = 629,26 ανέεδηε  629,61. 
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6.2 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-(2,5-δηόμν-2,5-δηπδξν-

1H-πύξνιν) θαίλπιν πνξθπξίλεο(2)  

 
 

ε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 500 ml, δζαθφμοιε 200 mg ηδξ πμνθονίκδξ 1 (0,32mmol) ηαζ 1,5 g 

ιαθεσημφ ακοδνίηδ (47,7mmol) ζε 100 ml παβυιμνθμο μλζημφ μλέμξ. Αθήκμοιε ηδκ ακηίδναζδ βζα 

12 χνεξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο οπυ ακάδεοζδ. Σμ δζάθοια απμζηάγεηαζ ηαζ ιεηαθένεηε ζε ιζα 

ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml. Πνμζηίεεκηαζ  800 mg μλζημφ κάηνζμο ηαζ 50 ml μλζημφ ακοδνίηδ οπυ 

ακάδεοζδ βζα 2 ςνεξ ζημοξ 100 
μ
C. Έπεζηα, ημ δζάθοια απμζηάγεηαζ ηαζ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ 

δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ 

έηθμοζδξ CH2Cl2/Δλακζμ  9:1. Ζ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ 60%.  

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.88 (m, 8 H), 8.33 (d, J = 8.3 Hz, 2 H), 8.23 (m, 6 H), 7,78 (m, 11 

H), 7.00 (s, 2H), −2.75 (s, 2 H). 

6.3 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-(2,5-δηόμν-2,5-δηπδξν-

1H-πύξνιν) θαίλπιν πνξθπξίλεο (3) 
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ε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml, δζαθφμοιε 300 mgr μλζημφ ρεοδάνβονμο (1,37 mmol),  200 

mgr ηδξ πμνθονίκδξ 2, ζε δζάθοια 15:5 ml DCM/ιεεακυθδ. Αθήκμοιε ηδκ ακηίδναζδ βζα 12 χνεξ 

ζε εενιμηναζία δςιαηίμο οπυ ακάδεοζδ. Έπεζηα, ημ δζάθοια απμζηάγεηαζ  ηαζ ημ επζεοιδηυ 

πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ 

έηθμοζδξ CH2Cl2 ηαζ απυδμζδ 60% 

 (Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C48H29N5O2Zn  M
+
 = 771,26 ανέεδηε  771,16 

6.4 ύλζεζε ηνπ 5-κεζηηπινδηππξξνκεζαλίνπ(4) 
 

 

ε λδνή δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml, πνμζηίεεκηαζ 2.65 ml (18 mmole) 

ιεζζηοθαθδεΰδδξ ηαζ 50 ml (720 mmole) ποννμθίμο. Σμ ιίβια οπυηεζηαζ ζε ακάδεοζδ βζα 15 

θεπηά, οπυ αηιυζθαζνα αγχημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 0.138 ml (1.38 mmole) 

ηνζθεμνμλζημφ μλέμξ (TFA). Αημθμοεεί ακάδεοζδ βζα 1 χνα. Σέθμξ, βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο 

TFA, πνμζηίεεκηαζ 0.62 ml ηνζαζεοθαιίκδξ. Μεηά απυ πνμζεήηδ 120 ml ημθμομθίμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ εηπθφζεζξ (3x 100 ml) ιε ημνεζιέκμ οδαηζηυ δζάθοια NaCl. Ζ μνβακζηή θάζδ 

ζοθθέβεηαζ, λδναίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ οπυ εθαηηςιέκδ πίεζδ. 

Σμ ζηενευ οπυθεζιια δζαθφεηαζ ζε μλζηυ αζεοθεζηένα (ethylacetate) ηαζ απμζηάγεηαζ οπυ 

εθαηηςιέκδ πίεζδ. Αημθμοεεί επακαδζάθοζδ ημο ζηενεμφ οπμθείιιαημξ ζε ιίβια δζαθοηχκ 

ethylacetate-ελάκζμ (1:1) ηαζ απυζηαλδ ημο δζαθφιαημξ οπυ εθαηηςιέκδ πίεζδ. Σμ ζηενευ 

οπυθεζιια επακαδζαθφεηαζ ζε ηοηθμελάκζμ ηαζ ρφπεηαζ ζημοξ 0
o
 C βζα 30 min. Αημθμοεμφκ 

δζήεδζδ ηαζ εηπθφζεζξ ιε ροπνυ ηοηθμελάκζμ. Σεθζηά, ημ πνμσυκ πμο θαιαάκεηαζ είκαζ ζηενευ, 

θένεζ οπμηίηνζκμ πνχια ηαζ θοθάζζεηαζ ζε ζημηεζκυ ιένμξ ζημοξ 4
o
 C. Ζ ιάγα ημο πνμσυκημξ πμο 

θαιαάκεηαζ είκαζ 3 gr ηαζ δ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ 70%.  
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6.5 ύλζεζε ηεο 5,15-δηκεζηηπιν-10-20(4-δηακηλν)θαίλπιν 

πνξθπξίλεο (5) 

 

 
ε ιζα δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ, πνμζηίεεκηαζ οπμ αηιυζθαζνα άγςημο  276 ml δζπθςνμιεεάκζμ. Δκ 

ζοκεπεία, πνμζηίεεκηαζ 700 mgr(2.65 mmol) 5-ιεζζηοθμδζποννμιεεακίμο ηαζ 431mgr (2.64 mmol)  

4-αηεηάιζδμαεκγεθδετδδξ. Μεηά απυ πέκηε θεπηά πνμζηίεεηαζ ηαζ δ πμζυηδηα ημο TFA(0,38 

ml,5,04 mmol) ηαζ ημ δζάθοια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 

900 mgr (3,96mmol) DDQ ηαζ ημ δζάθοια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ βζα ιζάιζζδ χνα.To δζάθοια 

απμζηάγεηαζ οπυ ηεκυ ιέπνζ λδνμφ. Έπεζηα, ημ δζάθοια απμζηάγεηαζ ηαζ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ 

δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ 

έηθμοζδξ CH2Cl2. ηδκ ζοκέπεζα ζε ιζα ζθαζνζηή θζαθδ πνμζηίεεκηαζ 210ml αζεακυθδξ ηαζ 140ml 

HCl ηαζ ημ πνμσυκ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ακηίδναζδξ. Σμ δζάθοια εενιαίκεηαζ reflux βζα 48 χνεξ.Τπυ 

ακάδεοζδ βίκεηαζ πνμζεήηδ ζηενεμφ NaHCO3  ιέπνζ ημ pH ημο δζαθφιαημξ κα βίκεζ μοδέηενμ. 

Όηακ επζηεοπεεί δ μοδεηενυηδηα ημο pH, ζημ δζάθοια πνμζηίεεηαζ κενυ ηαεχξ, παναηδνείηαζ υηζ 

έηζζ δ πμνθονίκδ ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Αημθμοεμφκ εηπθφζεζξ ιε κενυ ηαζ εκ ζοκεπεία ιε hexane ιε 

ζημπυ ημκ ηαεανζζιυ ηδξ πμνθονίκδξ. Έπεζηα, ημ δζάθοια απμζηάγεηαζ ηαζ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ 

δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ 

έηθμοζδξ CH2Cl2.  

Δκ ζοκεπεία, γοβίγεηαζ (111,5mgr).  
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6.6 ύλζεζε ηεο 5,15-δηκεζηηπιν-10-20(4-(2,5-δηόμν-2,5-δηπδξν-

1H-πύξνιν) θαίλπιν πνξθπξίλεο (6)  
 

 
 

ε ιζα ζθαζνζηή ηςκ 50ml πνμζηίεεκηαζ 50 mgr(0,069 mmol) ηδξ πμνθονίκδξ 5, 2.5 gr (16.67 

mmol) ιαθεσημφ ακοδνίηδ, 100 ml παβυιμνθμο μλζημφ μλέμξ ηαζ αθήκμκηαζ βζα ακάδεοζδ βζα 12 

χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, ημ δζάθοια απμζηάγεηαζ οπυ ηεκμ ηαζ ζηδ ζθαζνζηή πνμζηίεεκηαζ 50ml 

μλζημφ ακοδνίηδ ηαζ 1gr μλζημφ καηνίμο(CH3COONa). Σμ δζάθοια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 100
μ
C βζα πενίπμο δφμ χνεξ. Δκ ζοκεπεία, αημθμοεεί ζοιπφηκςζδ, πναβιαημπμζμφκηαζ 

εηποθίζεζξ ιε CH2Cl2 ηαζ κενυ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ δ μνβακζηή θάζδ. Έπεζηα, ημ δζάθοια 

απμζηάγεηαζ ηαζ ημ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ 

πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2. Ζ απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ 50%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.84 (d, J = 4.7Hz, 4 H ), 8.71 (d, J = 4.7  Hz, 4 H), 8.33 (d, J = 

8.3Hz, 4 H), 7.77 (d, J = 8.3Hz,  4  H), 7.29 (s, 4H), 7.02 (s, 4H), 2.64 (m, 6H), 1.84 (m, 12H),   

−2.64 (s, 2 H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 207.2, 169.9, 139.4, 134.9, 131.1, 126.0, 77.2, 21.7.  

 (Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C58H44N6O4  M
+
 = 888,34  ανέεδηε  888,64 
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6.7 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-άκηλν-(5-(ζεηναθέηπιν) 

πεληαλάκηδν) θαίλπιν πνξθπξίλεο(7) 
 

 
 

ε ιζα λδνή δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml , πνμζηίεεκηαζ 200 mg ηδξ πμνθονίκδξ 3(0,32 

mmol), 15 ml άκοδνμο δζπθςνμιεεάκζμο, 180 ιl 5-ανςιμπεκηακυοθμ πθςνίδζμ (0.32 mmol),0,1 ml 

άκοδνδξ ηνζεεοθαιίκδξ οπυ αηιυζθαζνα N2.Σμ δζάθοια οπυηεζηαζ ακάδεοζδ βζα 3.5 χνεξ ζημοξ 

400C. Αημθμοεμφκ εηποθίζεζξ  ιε NaHCO3 ηαζ Ζ2O. Έπεζηα, δ μνβακζηή θάζδ ζοθθέβεηαζ, 

λδναίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ. Σμ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ 

ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2 

ηαζ απυδμζδ 75%.  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.86 (m, 8 H ), 8.21 (m, 6 H), 8.15 (s, 2 H), 7.91 (d, J = 8,3Hz, 2 H), 

7.74 (m, 9H), 7.68 (s, 1H), 3.00 (t, J = 7.2Hz, 2 H ) 2.57 (t, J = 7,14, 2 H ) 2.41 (s, 3 H) 1.94 (m, 

2H), 1.81 (m, 2H), −2.77 (s, 2 H). (Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C51H41N5O2S  M
+
 = 788,31 

ανέεδηε  787,30. 
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6.8 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-άκηλν-(5-(ζεηναθέηπιν) 

πεληαλάκηδν) θαίλπιν πνξθπξίλεο(8) 

 
ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml πνμζηίεεκηαζ 50 mgr(0,063mmol) ηδξ πμνθονίκδξ 7, 300 mgr μλζημφ 

ρεοδάνβονμο (1,37 mmol) ηαζ ιείβια 15:5 ml  δζπθςνμιεεάκζμο / ιεεακυθδξ. Αθήκμοιε ηδκ 

ακηίδναζδ βζα 12 χνεξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο οπυ ακάδεοζδ. Σμ επζεοιδηυ πνμσυκ 

δζαπςνίγεηαζ ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ 

έηθμοζδξ CH2Cl2 ηαζ απυδμζδ 97%.  

6.9 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-(4,6-δηάκηλν-1,3,5-

ηξηαδίλεο-2-άκηλν) πνξθπξίλεο(9) 
 

 
ε ιζα λδνή δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml , πνμζηίεεκηαζ 200 mg ηδξ πμνθονίκδξ  1 (0.32 

mmol), 5 ml άκοδνμο THF, 60 mgr 2,4,6-ηνίπθςνμ-1,3,5-ηνζαγίκδξ (0.32 mmol), 60 ιl DIPEA  οπυ 

αηιυζθαζνα N2. Σμ δζάθοια οπυηεζηαζ ακάδεοζδ βζα 15 min ζημοξ 0 
μ
C. ηδκ ζοκέπεζα ημ δζάθοια 

ημπμεεηείηαζ ζε οπυ ζηαεενέξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ βζα 12 χνεξ. 

Αημθμοεμφκ εηποθίζεζξ  ιε NaHCO3 ηαζ Ζ2O. Έπεζηα, δ μνβακζηή θάζδ ζοθθέβεηαζ, λδναίκεηαζ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ. Σμ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε 
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πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2 

/MeOH ηαζ απυδμζδ 75%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.87 (m, 4 H), 8.58 (m, 8 H), 8.23 (m, 5 H), 7.98 (m, 5 H), 7.77 (m, 

6H), 5.56 (m, 2H), 5.38 (m, 2H), −2.79 (s, 2H), (Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C47H34N10  M
+
 = 

739.30 ανέεδηε 739.47 

 

6.11 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-θνξκακηδην)θαίλπιν 

πνξθπξίλεο(10) 

 
 

 

ε ιζα ζθαζνζηή πνμζεέημοιε 10 ml  ημθμουθζμ , πενίζζεζα θμνιζημφ μλέμξ (3 ml) ηαζ 500 mgr 

TPP-NH2 . Σμ δζάθοια οπυηεζηαζ ακάδεοζδ βζα 12 χνεξ ζημοξ 110 
0
C.  

Αημθμοεμφκ εηποθίζεζξ  ιε Ζ2O. Έπεζηα, δ μνβακζηή θάζδ ζοθθέβεηαζ, λδναίκεηαζ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ. Σμ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2 

/ΔtOH  ιε ακαθμβία 9:1 ηαζ απυδμζδ 90%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.04 (d, J = 11.5Hz, 1 H), 8.86 (m, 16 H), 8.40 (m, 1 H), 8.22 (m 

14H), 8.13 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.95 (d, J = 11.65Hz, 2H), 7.77 (m, 20 H), 7.45 (d, J = 8.35 Hz, 2 H) 

7.21 (m, 1 H), −2.78 (s, 4 H). (Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα CC45H31N5O  M
+
 = 657,25  ανέεδηε 

657,4 
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6.12 ύλζεζε ηεο 5,10,15-ηξηθαηλπιν-20-(4-2-(ζεηναθέηπιν) 

αθεηάκηδν) θαίλπιν πνξθπξίλεο(11) 

 

 
 

ε ιζα λδνή δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml, πνμζηίεεκηαζ 100 mg ηδξ πμνθονίκδξ 1 (0.15 

mmol), 5 ml άκοδνμο THF, 0.1 ml άκοδνδξ ηνζεεοθαιίκδξ οπυ αηιυζθαζνα N2. ηδκ ζοκέπεζα 

πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ  90 ιl ανχιμ-αηέηοθμ ανςιζδίμο (0.6 mmol)  πμο έπμοκ δζαθοεεί ζε 3 ml 

DCM. Σμ δζάθοια οπυηεζηαζ ζε ακάδεοζδ βζα 1 χνα ζημοξ 0 
μ
C. ηδκ οκέπεζα πνμζεέημοιε 85 

mgr KSAc πμο έπμοκ δζαθοεεί ζε 5 ml αζεακυθδξ ηαζ ακαδεφμοιε βζα ιζα χνα. Αημθμοεμφκ 

εηποθίζεζξ ιε NaHCO3 ηαζ Ζ2O. Έπεζηα, δ μνβακζηή θάζδ ζοθθέβεηαζ, λδναίκεηαζ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ. Σμ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2 ηαζ 

απυδμζδ 73%. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.88 (m, 8 H ), 8.54 (s, 1 H), 8.21 (m, 6 H), 8.19 (d, J = 10.85, 2  

H), 7.91 (d, 2H), 7.77 (m, 9H ), 3.82 (s, 2H), 2.56 (s, 3H), −2.79 (s, 2 H).  

(Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C48H35N5O2S  M
+
 = 745.51 ανέεδηε 745.25 
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6.12 ύλζεζε ηεο 5-(4-[3-(5-(4-ακηλν θαηλπιν)-10,15,20 

ηξηθαηλπιν –πνξθπξηλαην)-5(ακηλν)-ηξηαδηλπιν]-ακηλνθαηλπιν)-

10,15,20 ηξηθαίλπιν πνξθπξίλε (12) 

 

 

ε ιζα λδνή δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml, πνμζηίεεκηαζ 100 mg ηδξ πμνθονίκδξ 1 (0.16 

mmol), 5 ml άκοδνμο THF, 30 mgr 2,4,6-ηνίπθςνμ-1,3,5-ηνζαγίκδξ, 0.30 ιl DIPEA οπυ 

αηιυζθαζνα N2. Σμ δζάθοια οπυηεζηαζ ακάδεοζδ βζα 15 min ζημοξ 0 
μ
C. ηδκ ζοκέπεζα 

πνμζηίεεκηαζ αηυια 100 mg ηδξ πμνθονίκδξ 3 (0.16 mmol) βζα 30 θεπηά ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο. Έπεζηα ημ δζάθοια ημπμεεηείηαζ ζε Teflon-lined stainless steel autoclave βζα 12 χνεξ ιε 

πενίζζεζα αιιςκίαξ. 

Αημθμοεμφκ εηποθίζεζξ  ιε NaHCO3 ηαζ Ζ2O. Έπεζηα, δ μνβακζηή θάζδ ζοθθέβεηαζ, λδναίκεηαζ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ άκοδνμο Na2SO4 ηαζ απμζηάγεηαζ. Σμ επζεοιδηυ πνμσυκ δζαπςνίγεηαζ ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ ιε δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2 

/MeOH  8:2 ηαζ απυδμζδ 67%. (Maldi-TOF) οπμθμβζζιέκμ βζα C91H62N14 M
+
 = 1350.53 ανέεδηε 

1350.53. 

 

6.13 ύδεπμε Πνξθπξίλεο-πεπηηδίνπ CSGAITIG 

 
ε Eppendorf tube γοβίγμκηαζ 0,6 mgr CSGAITIG, δζαθφμκηαζ ζε 300 ιl πθςνμθμνιίμο(2mgr/ml). 

ηδκ ζοκέπεζα ζε Eppendorf tube  γοβίγμκηαζ 2 mgr  5,10,15-ηνζθαζκοθμ-20-(4--(2,5-δζυλμ-2,5-

δζοδνμ-1H-πφνμθμ) θαίκοθμ πμνθονίκδξ ηαζ δζαθφμκηαζ ζε 1 ml λδνμφ DMF.Σμπμεεημφκηαζ ζε 
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Eppendorf tube 300 ιl πμνθονίκδξ ηαζ 150 ιl CSGAITIG.Αθήκμοιε οπυ ακάδεοζδ βζα 24 h ζημοξ 

37 ααειμφξ ηεθζίμο . 

6.14 Καζαξηζκόο θαη Δπίζηξσζε Πιαθηδίσλ Υξπζνύ 
 

1
μξ

 Σνυπμξ: Σμπμεεημφιε ηα πθαηίδζα ζε υγμκ βζα 40-50 θεπηά. Καηααοείγμοιε ηα πθαηίδζα ζε 

δζάθοια αζεακυθδξ. ηεβκχκμοιε ιε άγςημ ηαζ ηα απμεδηεφμοιε ζε αηιυζθαζνα αγχημο. 

2
μξ

 Σνυπμξ : Σμπμεεημφιε ηα πθαηίδζα ζε εκα δζάθοια ιε 4 ιένδ H2SO4 ηαζ 1 ιένμξ H2O2. Καζ 

απθχκμοιε ημ δζάθοια ζηδκ επζθάκεζα βζα 5 -10 min. Καηααοείγμοιε ηα πθαηίδζα ζε δζάθοια 

αζεακυθδξ. ηεβκχκμοιε ιε άγςημ ηαζ ηα απμεδηεφμοιε ζε αηιυζθαζνα αγχημο. 

Σμπμεεημφιε ηα πθαηίδζα ζε δζάθοια πμνθονίκδξ/DMF 20 ml ιε ζοβηέκηνςζδ 10-
4
 Μ . 

Καεανίγμοιε ηα πθαηίδζα ιε  αζεακυθδ ηαζ ηα ζηεβκχκμοιε. 
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Κεθάιαην 8: Παξάξηεκα  
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ΦΑΜΑΣΑ MALDI ΣΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 
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