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Περίληψη 

Η σταθερή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας με την καύση ορυκτών καυσίμων, σε 

συνδυασμό με την απειλή του περιβάλλοντος, έχει οδηγήσει το ερευνητικό 

ενδιαφέρον στην εξερεύνηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Μεταξύ των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια είναι η 

πιό υποσχόμενη, καθώς το ηλιακό φως βρίσκεται σε αφθονία. H ηλιακή ενέργεια 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καύσιμου υδρογόνου, το οποίο 

αποτελεί το ενεργειακό καύσιμο του μέλλοντος δίνοντας λύση στο πρόβλημα της 

παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Η φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου (H2) είναι 

μια αποτελεσματική μέθοδος για την μετατροπή του νερού σε καύσιμο υδρογόνο. 

Ένα σύστημα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου αποτελείται από τον 

φωτοευαισθητοποιητή (PS), τον καταλύτη (CAT) και τον θυσιαστικό δότη 

ηλεκτρονίων (SED). Στην παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπός ήταν η σύνθεση των 

NCDots-Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP για την φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε σύνθεση των πορφυρινών Η2-TCPP και Zn-TCPP και έγινε 

πλήρης χαρακτηρισμός τους με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και φασματομετρία 

μάζας με τη μέθοδο ιοντισμού εκρόφησης υποβοηθούμενου από μήτρα (MALDI-TOF-

MS). Έπειτα, πραγματοποιήθηκε σύνθεση των NCDots και χαρακτηρισμός τους με 

φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), φασματοσκοπία φθορισμού και 

Kaiser Test. Στην  συνέχεια, έγινε σύζευξη των δύο πορφυρινών με τα NCDots και 

λήφθηκαν τα NCDots-Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP τα οποία χαρακτηρίστηκαν με 

φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), φασματοσκοπία φθορισμού, Kaiser 

Test, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και 

φασματοσκοπία υπερύθρου (IR). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου με φωτοευαισθητοποιητές τα NCDots-

Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις 20, 50 και 100 

nmol ενός καταλύτη του κοβαλτίου και βρέθηκε ότι η βέλτιστη συγκέντρωση 

καταλύτη για τα NCDots-Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP ήταν τα 20 και 100 nmol 

αντίστοιχα.    

Λέξεις κλειδιά: παραγωγή υδρογόνου, φωτοκατάλυση, πορφυρίνες, NCDots 



 

Abstract 

The steady increase in energy consumption by burning fossil fuels, combined with the 

environmental pollution has promoted research interest in the exploration of 

alternative and renewable energy sources. Among the available renewable energy 

sources, solar energy is the most promising, as sunlight is in abundance. Solar energy 

can be used to produce hydrogen fuel, which is the energy fuel of the future, providing 

a solution to the problem of the global energy crisis. Photocatalytic hydrogen (H2) 

production is an efficient method to convert water into hydrogen fuel. A 

photocatalytic hydrogen production system consists of the photosensitizer (PS), the 

catalyst (CAT) and the sacrificial electron donor (SED). The purpose of this bachelor 

thesis was the synthesis of NCDots-Η2TCPP and NCDots-Zn-TCPP for photocatalytic 

hydrogen production. Firstly, the porphyrins H2-TCPP and Zn-TCPP were synthesized 

and fully characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), nuclear magnetic 

resonance spectroscopy (NMR) and matrix-assisted laser desorption/ ionization time 

of flight (MALDI-TOF-MS). NCDots were synthesized and characterized by ultraviolet-

visible spectroscopy (UV-Vis), fluorescence spectroscopy and Kaiser Test. The two 

porphyrins were then coupled with NCDots, and NCDots-Η2TCPP and NCDots-Zn-TCPP 

were obtained and characterized with UV-Vis spectroscopy, fluorescence 

spectroscopy, Kaiser Test, nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and 

infrared spectroscopy (IR). Finally, photocatalytic hydrogen production experiments 

were performed with NCDots-Η2TCPP and NCDots-Zn-TCPP as photosensitizers at 

three different concentrations 20, 50 and 100 nmol of a cobalt catalyst and it was 

found that the optimal catalyst concentration for NCDots-Η2TCPP and NCDots-Zn- 

TCPP were 20 and 100 nmol respectively. 

Keywords: hydrogen production, photocatalysis, porphyrins, NCDots 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1 Ενεργειακή Κρίση 

Η επιτάχυνση της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης οδήγησε σε ταχεία 

παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές 

ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου πραγματοποιείται μια εκτεταμένη 

κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.13 Τα ορυκτά καύσιμα είναι μη ανανεώσιμές πηγές 

ενέργειας που χρειάζονται εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν.1 

Η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει ως συνέπειες την κλιματική αλλαγή, 

την ρύπανση του περιβάλλοντος και την υπερθέρμανση του πλανήτη, λόγω της 

αύξησης του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο εκλύεται κατά 

την καύση τους.1,3,13 Η εκτεταμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων δεν έχει μόνο ως 

αποτέλεσμα την απειλή του περιβάλλοντος, αλλα προκαλεί και την αύξηση των τιμών 

της ενέργειας, η οποία προκύπτει από την πιθανή εξάντληση των ενεργειακών πόρων 

στο μέλλον. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για την παγκόσμια κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη, να ελαχιστοποιηθεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων και να 

στραφεί το ενδιαφέρον στην αναζήτηση μιας ανανεώσιμης και φιλικής προς το 

περιβάλλον, αποδοτικής ενέργειας.13  

   

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται από φυσικές πηγές και 

αναπληρώνονται με υψηλότερο ρυθμό από ό,τι καταναλώνονται. Αποτελούν μία 

ανεξάντλητη πηγή και μπορούν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα, 

Εικόνα 1.1: Ορυκτά καύσιμα. Κάρβουνο, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο . 
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καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Οι πιο 

κύριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η 

βιομάζα, η υδροηλεκτρική και η πυρηνική.1 

 

 

 

1.2 Ηλιακή Ενέργεια 

Μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών, η ηλιακή ενέργεια αποτελεί την πιό άφθονη και 

πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμη πηγή ενέργειας. Η συνολική ποσότητα της ηλιακής 

ενέργειας που προσπίπτει στη Γη υπερβαίνει κατά πολύ τις τρέχουσες ενεργειακές 

απαιτήσεις του κόσμου. Για να μπορέσει όμως να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει αρχικά 

να δεσμευτεί, να μετατραπεί σε χρήσιμα καύσιμα και να αποθηκευτεί. Επομένως, 

εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα, αυτή η πηγή υψηλής διάχυσης έχει τη δυνατότητα να 

ικανοποιήσει όλες τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες.3,19 

Φωτοσύνθεση στη φύση 

Στην Γη διάφοροι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί συλλέγουν ένα ποσοστό ηλιακής 

ενέργειας και την μετατρέπουν σε χημική ενέργεια. Κατά την διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για να μετατρέψει το διοξείδιο 

του άνθρακα και το νερό σε υδατάνθρακες και μοριακό οξυγόνο. Η απορρόφηση του 

φωτός γίνεται από ένα φωτοδεκτικό μόριο την χλωροφύλλη και έπειτα από την 

απορρόφηση το φώς μεταφέρεται στο κέντρο της αντίδρασης, όπου 

πραγματοποιείται ο φωτοεπαγόμενος διαχωρισμός των φορτίων.17 Η φωτοσύνθεση 

Εικόνα 1.2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  . 
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αποτελεί το θεμέλιο για την εξέλιξη συστημάτων δέσμευσης του φωτός και 

μετατροπής του σε ηλιακά καύσιμα. 

 

 

 

 

Τεχνητή φωτοσύνθεση 

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες διερευνούν την δυνατότητα μίμησης της 

φωτοσύνθεσης προκειμένου να παράγουν καθαρή ενέργεια.17 Τα τρία βασικά 

συστατικά για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας στην τεχνητή φωτοσύνθεση είναι 

η συλλογή φωτός, ο διαχωρισμός φορτίου και η κατάλυση. Γενικά, αυτά τα 

συστήματα περιέχουν ένα χρωμοφόρο, όπως μια πορφυρίνη, που απορροφά το φως. 

Το χρωμοφόρο συνδέεται ομοιοπολικά με έναν ή περισσότερους δέκτες 

ηλεκτρονίων, και δευτερογενείς δότες ηλεκτρονίων. Μετά τη διέγερση του 

χρωμοφόρου, η φωτοεπαγόμενη μεταφορά ηλεκτρονίων δημιουργεί μια κατάσταση 

διαχωρισμού φορτίων. Η μελέτη αυτών των συστημάτων είναι πολύ σημαντική για 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων.5 

Εικόνα 1.2: Φωτοσύνθεση στην Φύση . 
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1.3 Σύστημα Φωτοκατάλυσης 

Το υδρογόνο (H2) είναι το πιό άφθονο στοιχείο στη γη και αποτελεί ένα υποσχόμενο 

εναλλακτικό καύσιμο για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Έχει υψηλή 

ενεργειακή πυκνότητα και μπορεί να αποτελέσει μια ανανεώσιμη και φιλική προς το 

περιβάλλον πηγή ενέργειας, με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

Στην φύση απατάνται σε χημικές ενώσεις και επομένως με κατάλληλη επεξεργασία 

μπορεί να εξαχθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.2 Πολλές μελέτες 

βασίζονται στην αποτελεσματική παραγωγή υδρογόνου από το νερό. Συγκεκριμένα, 

οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν για την παραγωγή υδρογόνου είναι η ηλεκτροχημικά 

καταλυόμενη διάσπαση του νερού, η αναμόρφωση της βιομάζας και η 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.4 Η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού 

αποτελεί μια υποσχόμενη και αποτελεσματική προσέγγιση για την μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας σε καύσιμο υδρογόνο.  

 

Εικόνα 1.3: Σύστημα Τεχνητής Φωτοσύνθεσης για την Παραγωγή 

ενέργειας. Ελήφθη από την παραπομπή 18.  
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Για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού φωτοκαταλυτικού συστήματος τρία κύρια 

συστατικά θα πρέπει να συνδυάζονται και να λειτουργούν μαζί: ο 

φωτοευαισθητοποιητής (PS), ο καταλύτης (CAT) και ο θυσιαστικός δότης 

ηλεκτρονίων (SED). Ο φωτοευαισθητοποιητής είναι ένα μόριο ή υλικό που απορροφά 

την ενέργεια του φωτός και παράγει ηλεκτρόνια τα οποία μεταφέρονται στον 

καταλύτη. Ο καταλύτης ανάγει τα πρωτόνια του νερού και έτσι παράγεται υδρογόνο. 

Τέλος, ο θυσιαστικός δότης ηλεκτρονίων τροφοδοτεί τον φωτοευαισθητοποιητή με 

ηλεκτρόνια για να ξεκινήσει ο δεύτερος φωτοκαταλυτικός κύκλος.2 

Για να είναι ένα φωτοκαταλυτικό σύστημα αποδοτικό θα πρέπει ο 

φωτοευαισθητοποιητής να είναι σταθερός, να απορροφά σε ένα μεγάλο εύρος 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής για τον 

αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορτίων και να παρασκευάζεται εύκολα.2 Ως 

φωτοευαισθητοποιητές χρησιμοποιούνται οργανικές χρωστικές, ημιαγώγιμα υλικά  

και ενώσεις συναρμογής με μέταλλα και υποκαταστάτες. 

 

 

Εικόνα 1.3: Φωτοκαταλυτικό σύστημα παραγωγής υδρογόνου (H2). 
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1.4 Πορφυρίνες 

1.4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά  

Οι πορφυρίνες είναι οργανικά μακροκυκλικά μόρια τα οποία αποτελούνται από 

τέσσερις πυρρολικούς δακτυλίους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ομάδες 

ριζών μεθινίου (-C=Η). Η χημική μετατροπή των πορφυρινών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε meso- ή β- θεση και έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των 

οπτικών και ηλεκτρονιακών τους ιδιοτήτων. Ο πορφυρινικός δακτύλιος είναι ένα 

εκτεταμένο αρωματικό σύστημα που αποτελείται από 22-π ηλεκτρόνια, από τα οποία 

μόνο τα 18 είναι αρωματικά, σύμφωνα με τον κανόνα του Huckel (4v+2) για την 

αρωματικότητα. Ως αποτέλεσμα της υψηλής τάξεως συζυγίας των πορφυρινών είναι 

η έντονη απορρόφηση τους στην ορατή περιοχή το ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

κάτι που εξηγεί και το έντονο ιώδες χρώμα τους. Τα άτομα άνθρακα όπως επίσης και 

τα τέσσερα άτομα αζώτου στον πορφυρινικό δακτύλιο είναι sp2 υβριδισμένα με δύο 

από τα τέσσερα να δημιουργούν σ-δεσμό με υδρογόνο. Η κοιλότητα των πορφυρινών 

που περιέχει τέσσερα πυρρολικά άζωτα είναι κατάλληλη για σύνδεση με τα 

περισσότερα μεταλλικά ιόντα. Επομένως, τα δύο όξινα πρωτόνια που είναι ενωμένα 

με τα άζωτα του δακτυλίου, αντικαθίστανται εύκολα από τα μεταλλικά ιόντα 

οδηγώντας στον σχηματισμό μεταλλοπορφυρινών. Ο πορφυρινικός δακτύλιος όταν 

είναι μη μεταλλωμένος έχει επίπεδη διαμόρφωση στο χώρο. Στις περιπτώσεις όπου 

ο πορφυρινικός δακτύλιος είναι μεταλλωμένος παρατηρείται πως η διαμόρφωση του 

δακτυλίου αλλάζει και χάνεται το χαρακτηριστικό επίπεδο του μορίου. Αυτή η 

αλλαγή στο επίπεδο του μορίου παρατηρείται επίσης και σε περιπτώσεις όπου στις 

meso θέσεις του πορφυρινικού δακτυλίου εμφανίζονται ογκώδεις υποκαταστάτες. 

Οι πορφυρίνες αυτές έχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες βιολογικές ιδιότητες εξαιτίας 

της παραπάνω παραμόρφωσης του πορφυρινικού δακτυλίου.6,7,8,9 
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1.4.2  Πορφυρίνες στην φύση 

 

Οι πορφυρίνες απαντώνται ευρέως στη φύση και συμμετέχουν σε αρκετές βιολογικές 

διεργασίες, όπως η φωτοσύνθεση (χλωροφύλλη), η μετατροπή ενέργειας, η 

μεταφορά ηλεκτρονίων (κυτοχρώματα c και b) και η μεταφορά και αποθήκευση 

οξυγόνου (αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη).12 Οι πορφυρίνες δίνουν το πράσινο 

χρώμα στα φυτά και το κόκκινο χρώμα στο αίμα. Έτσι, από τις πορφυρίνες 

προκύπτουν οι φυσικές χρωστικές ύλες των φυτών και των ζώων. 

 

Στον άνθρωπο υπάρχουν τρείς μορφές της πορφυρίνης:  

Α) Πρωτοπορφυρίνη (Protoporphyrin, PROTO)  

Β) Ουροπορφυρίνη  (Uroporphyrin, URO)  

Γ) Κοπροπορφυρίνη (Coproporphyrin, COPRO) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5: Συζυγιακό σύστημα πορφυρίνης. 

 

Εικόνα 1.4: Θέσεις υποκατάστασης των πορφυρινών. 

 

Εικόνα 1.6: Πρωτοπορφυρίνη. 

 

Εικόνα 1.7: Ουροπορφυρίνη. 

 

Εικόνα 1.8: Κοπροπορφυρίνη. 
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Αίμη (Πρωτοπορφυρίνη ΙΧ) 

Η αίμη αποτελείται από ένα πορφυρινικό δακτύλιο, ο οποίος υποκαθίσταται με 

διάφορες πλευρικές αλυσίδες και είναι συναρμοσμένος με σίδηρο. Η αίμη είναι 

προσθετική ομάδα σε πολλές πρωτεΐνες όπως, η αιμοσφαιρίνη, η μυοσφαιρίνη, τα 

κυτοχρώματα, οι υπεροξειδάσες και οι καταλάσες. Οι πρωτεΐνες της αίμης παίζουν 

σημαντικό ρόλο σε πολλές ζωτικές βιολογικές διεργασίες. Ο σίδηρος με την 

προσθετική ομάδα της αίμης αναφέρεται ως αιμικός σίδηρος. Τα άτομα του σιδήρου 

βρίσκονται σε δύο διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις +2 ή +3. Το οξυγόνο 

δεσμεύεται μόνο στην οξειδωτική κατάσταση +2. Με την δέσμευση του οξυγόνου 

στην αίμη διαφοροποιούνται οι ηλεκτρονικές της ιδιότητες γεγονός που οδηγεί σε 

διαφορετικές αλλαγές χρωμάτων. Επομένως, η αίμη με δεσμευμένο οξυγόνο είναι 

κόκκινη, ενώ η αίμη χωρίς δεσμευμένο οξυγόνο είναι ιώδης.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9: Πρωτοπορφυρίνη ΙΧ. 

 



9 
 

Αιμοσφαιρίνη 

Η αιμοσφαιρίνη η οποία περιέχεται στα ερυθροκύτταρα μεταφέρει αποτελεσματικά 

το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς. Αποτελείται από τέσσερις 

υπομονάδες, δύο πανομοιότυπες υπομονάδες α και δύο πανομοιότυπες 

υπομονάδες β και λειτουργεί ως ένας ζεύγος διμερών αβ, τα οποία ενώνονται για να 

σχηματίσουν το τετραμερές. Η υπομονάδα α έχει περίπου 141 αμινοξέα, ενώ η β 

περίπου 146 αμινοξέα. Η αιμοσφαιρίνη περιέχει 1 αίμη ανά υπομονάδα και 4 αίμες 

ανά τετραμερές και έχει μοριακό βάρος 65000 Da.6,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μυοσφαιρίνη 

Η μυοσφαιρίνη η οποία βρίσκεται στους μυς λειτουργεί ως αποθήκη οξυγόνου και 

διευκολύνει την διάχυση οξυγόνου στα κύτταρα. Αποτελείται από μία πολυπεπτιδική 

αλυσίδα με 153 αμινοξέα και μοριακό βάρος 16700 Da. Στην μυοσφαιρίνη ο 

συμπαράγοντας αίμη είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένος με την πρωτεΐνη μέσω του 

αζώτου του ιμιδαζολικού δακτυλιού μιας ιστιδίνης.6,17 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.10: Η τρισδιάστατη δομή της αιμοσφαιρίνης. 

 

Εικόνα 1.11: Η τρισδιάστατη δομή της μυοσφαιρίνης. 
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Κυτοχρώματα 

Τα κυτοχρώματα είναι ενώσεις της αιματίνης που συμμετέχουν σε αλυσίδες 

μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η μεταφορά ηλεκτρονίων έχει σχέση με την παρουσία του 

οξειδοαναγωγικού ζεύγους Fe(III)-Fe(II). Τα ακραία μέλη του κυτοχρώματος πρέπει 

να έχουν την ικανότητα να αντιδρούν απευθείας με το οξυγόνο. Επίσης, συμμετέχουν 

στον κύκλο του αζώτου και σε ενζυμικές αντιδράσεις, που συνδέονται με τη 

φωτοσύνθεση. Έχουν χαρακτηριστεί περίπου 50 κυτοχρώματα. Η κατάταξη των 

κυτοχρωμάτων στηρίζεται στη φύση του πορφυρινικού δακτυλίου και στα 

φασματοσκοπικά δεδομένα των πυρρολικών παραγώγων.6 

Κυτοχρώματα τύπου c 

Το κυτόχρωμα c αποτελείται από μία ομάδα αίμης η οποία συναρμόζεται 

ομοιοπολικά με την πρωτεΐνη μέσω μιας θειοαιθερικής γέφυρας. Τα περισσότερα 

κυτοχρώματα τύπου c περιέχουν Fe χαμηλού σπιν, με αξονικούς υποκαταστάτες 

ιστιδίνη (His-18) και μεθειονίνη (Met-80) (κυτοχρώματα c και c2) ή δύο ιστιδίνες 

(κυτόχρωμα c3). Η πεπτιδική αλυσίδα του κυτοχρώματος c δημιουργεί μια σχισμή-

θήκη που περιέχει την αίμη. Το κυτόχρωμα c είναι πολύ σταθερό ένζυμο τόσο ως 

προς τη θερμοκρασία όσο και ως προς τις αλλαγές του pH. Ανάγεται εύκολα από το 

υποθειώδες και το ασκορβικό οξύ. Είναι μέλος της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων 

στα μιτοχόνδρια και μελέτες της κρυσταλλικής δομής της οξειδωμένης και ανηγμένης 

μορφής του έδειξαν ότι κατά την μεταφορά των ηλεκτρονίων δεν παρατηρείται 

κάποια αλλαγή.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.12: Η δομή του κυτοχρώματος c. 
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Το κυτόχρωμα Ρ-450 

Το κυτόχρωμα Ρ-450 ανήκει στην κατηγορία των ενζύμων που καταλύουν την 

προσθήκη μοριακού οξυγόνου στο υπόστρωμα με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του 

μοριακού οξυγόνου. Τα ένζυμα αυτά είναι μονοξυγενάσες ή διοξυγενάσες. 

Μονοξυγενάσες: R-H +O2  R-OH +H2O 

Καταλύουν την υδροξυλίωση του υποστρώματος R-H με μοριακό οξυγόνο μέσω 

αναγωγικής διάσπασης του δεσμού Ο-Ο. 

Διοξυγενάσες: εισάγουν και τα δύο άτομα του μοριακού οξυγόνου στο υπόστρωμα.6 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεροξειδάσες- Καταλάσες 

Οι υπεροξειδάσες είναι πρωτείνες τις αίμης, που καταλύουν οξειδώσεις, που γίνονται 

από το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Όλες οι υπεροξειδάσες περιέχουν 

σιδηροπρωτεΐνη ΙΧ. 

 

Οι καταλάσες καταλύουν την αποπρωτονίωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και 

καθώς το υπόστρωμα που οξειδώνεται είναι ένα άλλο μόριο υπεροξειδίου του 

υδρογόνου, θεωρούνται σαν ειδικής δράσης υπεροξειδάσες. Αποτελούνται από 4 

ίδιες υποομάδες, που η κάθε μία περιέχει μια αίμη με υψηλού spin Fe(ΙΙΙ). 

 

 

Εικόνα 1.13: Η δομή του κυτοχρώματος P-450. 
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Κύριος ρόλος και των δύο ενζύμων είναι να προστατεύουν τους ζώντες οργανισμούς 

από την δημιουργία επικίνδυνων συγκεντρώσεων Η2Ο2, που θα είχαν ως συνέπεια 

την μερική αναγωγή του Ο2.6 

 

Ουροπορφυρίνη  και Κοπροπορφυρίνη 

Οι ουροπορφυρίνες και οι κοπροπορφυρίνες βρίσκονται στα ούρα και στα κόπρανα. 

Eπίσης, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες βρίσκονται στα ερυθροκύτταρα σε μικρή 

ποσότητα, ενώ τα επίπεδα τους είναι αυξημένα σε περιπτώσεις σιδηροπενίας, 

μολυβδίασης και σιδηροβλαστικής αναιμίας.  

 

Χλωροφύλλες 

Η χλωροφύλλη είναι ένα μόριο πράσινης χρωστικής στην οποία οφείλεται το πράσινο 

χρώμα των φυτών. H φωτοσύνθεση είναι μία βιολογική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα στους χλωροπλάστες των φυτών, στην οποία βασικό ρόλο έχουν τα 

πορφυρινικά συστήματα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι και οι χλωροφύλλες οι οποίες 

εξασφαλίζουν την φωτοχημική μεταφορά των ηλεκτρονίων στα φωτοσυστήματα των 

φυτών. Υπάρχουν δύο είδη χλωροφυλλών α και β ,σε αναλογία περίπου 3:1. 

Αποτελούνται από τέσσερις πυρρολικούς δακτύλιους, που ενώνονται με ένα ιόν 

μαγνησίου στο κέντρο, σχηματίζοντας μία πορφυρίνη μαγνησίου, και μια μακριά 

λιπιδική «ουρά», τη φυτόλη. Οι χλωροφύλλες απορροφούν φως στο κυανό (450nm) 

και στο ερυθρό (650-700nm) τμήμα του ορατού. Η απορρόφηση του φωτός έχει ως 

αποτέλεσμα τη διέγερση ενός ηλεκτρονίου στο μόριο της χλωροφύλλης παρέχοντας 

έτσι την ενέργεια για την έναρξη της φωτοσύνθεσης. 

 
Εικόνα 1.14: Η δομή της χλωροφύλλης α. 
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1.4.3 Μεταλλοπορφυρίνες 

Οι πορφυρίνες είναι τετραδοντικά, μακροκυκλικά ligands που μπορούν να  

προσδεθούν σαν υποκαταστάτες με δισθενή και τρισθενή μεταλλικά ιόντα που 

συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Lewis. Ισχυρές βάσεις μπορούν να απομακρύνουν 

δύο πρωτόνια από τα εσωτερικά άτομα αζώτου και να σχηματίσουν διανιόν, ενώ τα 

δύο ελεύθερα άτομα του αζώτου μπορούν να πρωτονιωθούν με οξέα για να 

σχηματίσουν δικατιόν. Διάφορα ιόντα μετάλλων μπορούν να αντικαταστήσουν τα 

δύο πρωτόνια των αζώτων των πυρρολικών δακτυλίων, σχηματίζοντας σύμπλοκα 

μεταλλοπορφυρινών. Η συναρμογή του μεταλλικού ιόντος μπορεί να γίνει με 

βιοσύνθεση, δηλαδή άμεσα από τους ζωντανούς οργανισμούς ή με χημική σύνθεση 

από την αντίδραση των πορφυρίνών με άλατα των μετάλλων.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.15: Μετάλλωση meso-υποκατεστημένων πορφυρινών.  
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1.4.4 Εφαρμογές Πορφυρινών 

Οι πορφυρίνες είναι οι πιο ευρέως μελετημένες τετραπυρρολικές ενώσεις λόγω των 

σημαντικών ρόλων που διαδραματίζουν σε διάφορες βιολογικές λειτουργίες. Εκτός 

από τη ζωτική τους σημασία στα βιολογικά συστήματα, οι πορφυρίνες βρίσκουν 

πολλές εφαρμογές εκτός φυσικών συστημάτων. 

 Μια εφαρμογή των πορφυρινών είναι στην φωτοδυναμική θεραπεία κατά του 

καρκίνου (PDT). Κατά την φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) χορηγείται στον ασθενή μία 

καθορισμένη δόση φωτοευαισθητοποιητή. Ο φωτοευαισθητοποιητής συσσωρεύεται 

στα καρκινικά κύτταρα και μετά από ακτινοβόληση χαρακτηριστικού μήκους κύματος 

απορροφά φως και οδηγείται σε μία διεγερμένη κατάσταση που μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με το μοριακό οξυγόνο που βρίσκεται στα ζωντανά κύτταρα, προς 

σχηματισμό αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS), όπως το απλό οξυγόνο (singlet 

oxygen, 1Ο2) και το σουπεροξείδιο (Ο2
-). Τα ROS αντιδρούν με τα διάφορα βιομόρια 

και προκαλούν κυτταρική νέκρωση. Οι πορφυρίνες λόγω της ιδιότητας τους να 

απορροφούν φως και να αντιδρούν με το μοριακό οξυγόνο, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως φωτοευαισθητοποιητές στην φωτοδυναμική θεραπεία (PDT).9  

Οι μεταλλοπορφυρίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σκιαγραφικά μέσα 

(contrast agents) στην μαγνητική τομαγραφία (MRI), λόγω του ότι είναι κινητικά 

αδρανείς, είναι σταθερές και έχουν μειωμένη πιθανότητα απελευθέρωσης του 

μεταλλικού ιόντος από το σύστημα τους, μειώνοντας έτσι το κίνδυνο τοξικότητας 

κατά την διάρκεια μιας εξέτετασης με μαγνητική τομογραφία.9 

Οι πορφυρίνες και τα ανάλογα τους βρίσκουν εφαρμογή στην καταπολέμηση 

ιογενών λοιμώξεων με χημικές και φωτοχημικές μεθόδους αδρανοποίησης.10 

Επιπρόσθετα, οι πορφυρίνες είναι χρήσιμα δομικά στοιχεία για την δημιουργεία 

λειτουργικών υπερμοριακών συγκροτημάτων εξαιτίας των επίπεδων και 

συμμετρικών μοριακών αρχιτεκτονικών τους και οι εξαιρετικές φωτοφυσικές τους 

ιδιότητες χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή βιοδραστικών λειτουργικών 

υλικών.11  

Τα σύμπλοκα των μεταλλοπορφυρινών έχουν μελετηθεί για την εφαρμογή τους ως 

φωτοκαταλύτες σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής οργανικών ενώσεων.12 Οι 

μεταλλοπορφυρίνες μελετώνται επίσης και ως καταλύτες στην φωτοκαταλυτική 

διάσπαση του νερού, για την παραγωγή μοριακού υδρογόνου. Εκτός, από την χρήση 
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τους ως καταλύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φωτοευαισθητοποιητές. Οι 

πορφυρίνες ως χρωμοφόρα συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και οδηγούνται σε μια 

διεγερμένη κατάσταση προκαλώντας έτσι την φωτοεπαγόμενη μεταφορά 

ηλεκτρονίων. Η αξιοποίηση τους σε συστήματα φωτοκατάλυσης αποτελεί μια πολύ 

σημαντική εφαρμογή στη μετατροπή ενέργειας για την ανάπτυξη ανανεώσιμων 

πηγών με βάση το υδρογόνο. 

 

1.5 Carbon Dots 

1.5.1 Γενικά Χαρακτηριστικά   

Τα Carbon Dots (CDots) είναι νανοσωματίδια με βάση τον άνθρακα, με μέγεθος που 

κυμαίνεται από 20 εως 60 nm. Στην επιφάνεια τους υπάρχουν άφθονες λειτουργικές 

ομάδες, όπως υδροξυλομάδες και καρβοξυλομάδες. Η επιφάνεια τους μπορεί επίσης 

να τροποποιηθεί με ομάδες αζώτου και θείου. Παρουσιάζουν πολλαπλές 

φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως χημική σταθερότητα, υψηλή φωτο-σταθερότητα, 

ιδιότητες φθορισμού και δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Επιπλέον, 

εμφανίζουν ευνοϊκά χαρακτηριστικά, όπως καλή βιοσυμβατότητα, καλή διαλυτότητα 

στο νερό, χαμηλή τοξικότητα και χαμηλό κόστος παρασκευής με διάφορες τεχνικές. 

Οι ηλεκτρονιακές και οπτικές τους ιδιότητες παρέχουν σημαντικές εφαρμογές σε 

πολλούς τομείς, όπως η κατάλυση, η βιοϊατρική και η βιολογική απεικόνιση.2,13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.16: Σχηματική αναπαράσταση Carbon Dot, όπου φαίνεται ο πυρήνας 

άνθρακα με τις λειτουργικές όμαδες της επιφάνειας.  
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1.5.2 Ιδιότητες   

Οπτικές Ιδιότητες 

Φθορισμός 

Η εκπομπή φθορισμού αποτελεί ένα από τα πιό σημαντικά χαρακτηριστικά των CDots 

και έχει αξιοποιηθεί για εφαρμογές σε διάφορα πεδία. Συγκεκριμένα, η εκπομπή 

φθορισμού τους είναι ρυθμιζόμενη και εξαρτάται από το μήκος κύματος της 

διέγερσης τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυξομειώσεις στην ένταση. Ο 

φθορισμός μπορεί να ποσοτικοποιηθεί από την κβαντική απόδοση, η οποία 

εξαρτάται από τις πηγές άνθρακα και τις συνθετικές προσεγγίσεις. Η συμπεριφορά 

φθορισμού των CDots επηρεάζεται από τη σχέση μεταξύ του πυρήνα του άνθρακα 

και των επιφανειακών λειτουργικών ομάδων. Για CDots με μεγάλες π-συζευγμένες 

περιοχές και λίγες χημικές ομάδες στην επιφανεία, το band gap των π-συζευγμένων 

περιοχών θεωρείται ότι είναι το κέντρο φθορισμού των καταστάσεων του πυρήνα 

του άνθρακα. Επομένως, προσαρμόζοντας το μέγεθος των π-συζευγμένων περιοχών, 

μπορεί να ρυθμιστεί η εκπομπή των CDots. Επιπλέον, η τροποποίηση της επιφάνειας 

των CDots είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την βελτίωση των ιδιοτήτων του 

φθορισμού τους. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι CDots που φέρουν αμινομάδες 

στην επιφάνεια τους παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση φθορισμού. 2,14 

Απορρόφηση 

Τα CDots παρουσιάζουν διαφορετικά φάσματα απορρόφησης λόγω του ότι 

παρασκευάζονται από διαφορετικές πηγές άνθρακα και συνθετικές μεθόδους. 

Ωστόσο, αν και διαθέτουν μια ποικιλία δομών οι περισσότερες κορυφές 

απορρόφησης τους παρατηρούνται στην περιοχή του υπεριώδους από τα 200 nm 

μέχρι τα 400 nm, με μία ουρά που εκτείνεται στο ορατό εύρος. Οι μπάντες 

απορρόφησης αντιστοιχούν σε  π−π* μεταβάσεις του δεσμού C=C ή σε n−π* 

μεταβάσεις των δεσμών C=O/C=N. Ορισμένα CDots εμφανίζουν απορροφήσεις με 

μήκη κύματος 600–800 nm, που οφείλονται σε δομές που περιέχουν αρωματικούς 

δακτυλίους. Συμπερασματικά, οι απορροφήσεις των CDots επηρεάζονται από τις 

λειτουργικές ομάδες στην επιφάνεια τους και το μέγεθος των π-συζευγμένων 

περιοχών.13 
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1.5.3 Μέθοδοι Σύνθεσης 

Γενικά, οι μέθοδοι σύνθεσης των CDots ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες τις top-

down και bottom-up μεθόδους. Οι top-down μέθοδοι περιλαμβάνουν την διάσπαση 

μεγάλων ανθρακούχων υλικών όπως, ο γραφίτης, οι ίνες άνθρακα, οι νανοσωλήνες 

άνθρακα και το οξείδιο του γραφενίου, σε μικρότερα κομμάτια. Η ηλεκτροχημική 

σύνθεση (electrochemical synthesis), η εκτομή με λέιζερ (laser ablation) και η 

εκφόρτιση τόξου (arc-discharge) αποτελούν top-down μεθόδους. Κατά τις bottom-up 

μεθόδους τα CDots παράγονται μέσω πολυμερισμού οργανικών μοριακών 

προδρόμων, όπως για παράδειγμα η γλυκόζη, η σακχαρόζη, η κυτταρίνη και το 

κιτρικό οξύ. Η υδροθερμική μέθοδος (hydrothermal method), η πυρόλυση (pyrolysis), 

η σύνθεση με υπερήχους (ultrasonic synthesis) και η σύνθεση με εφαρμογή 

μικροκυμάτων (microwave synthesis) αποτελούν bottom-up μεθόδους.13,14,15,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.17: Συνθετικές μεθόδοι των CDs. Ελήφθη από την παραπομπή 19.  
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1.5.4 Εφαρμογές 

Τα CDots λόγω των ιδιοτήτων φθορισμού τους και των λειτουργικών ομάδων στην 

επιφάνεια τους, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την ανάπτυξη αισθητήρων 

φθορισμού. Οι μηχανισμοί ανίχνευσης περιλαμβάνουν κυρίως, φωτοεπαγόμενη 

μεταφορά ηλεκτρονίων (PET) και μεταφορά ενέργειας μέσω φθορισμού (FRET). 

Διάφορα μεταλλικά ιόντα και ανιόντα όπως, Cu2+, Hg2+, Ag2+, Cr3+, Fe3+, ClΟ- και ONOO-

μπορούν να ανιχνευθούν λόγω της συγγένειας που εμφανίζουν με τις λειτουργικές 

ομάδες των CDots. Επιπλέον, διάφορα μόρια μπορούν να ανιχνευθούν λόγω 

ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης με τα CDots.13 

Τα CDots έχουν μελετηθεί σε εφαρμογές οπτικής απεικόνισης, καθώς παρουσιάζουν 

υψηλή φωτοσταθερότητα και χαμηλή κυτταροτοξικότητα. Η βιοαπεικόνιση είναι μια 

τεχνική που με την χρήση ανιχνευτών μπορεί άμεσα να οδηγήσει σε οπτικοποίηση 

βιολογικών γεγονότων σε πραγματικό χρόνο και με μη επεμβατικούς τρόπους. Ο 

φθορισμος είναι ένας τρόπος απεικόνησης και αποτελεί μια ισχυρή προσέγγιση για 

κλινική διάγνωση, λόγω της εύκολης εφαρμογής του, του χαμηλού του κόστους και 

της υψηλής του ευαισθησίας. Τόσο οι in vitro όσο και οι in vivo αξιολογήσεις έδειξαν 

ότι τα CDots είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε βιολογικές εφαρμογές, λόγω 

της εκμπομπής φθορισμού και της διέγερσης τους στο ορατό.13,16 

Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) και η φωτοθερμική θεραπεία (PTT), αποτελούν 

μορφές μη επεμβατικής θεραπευτικής αγωγής, κατά τις οποίες με τη βοήθεια 

φωτοευαισθητοποιητών, η ακτινοβολία του φωτός μετατρέπεται σε δραστικά είδη 

οξυγόνου (ROS) και θερμότητα, προκαλώντας την τοπική απόπτωση καρκινικών 

κυττάρων. Τα CDots έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ως υποσχόμενοι 

φωτοθεραπευτικοί παράγοντες, λόγω των μοναδικών οπτικών τους ιδιοτήτων, της 

υψηλής υδατοδιαλυτότητας και υψηλής φωτοσταθερότητας τους.13 

Η φωτοκατάλυση αποτελεί μία πολύ σημαντική εφαρμογή για την αξιοποίηση της 

ηλιακής ενέργεια. Τα CDots διαθέτουν μοναδικές ιδιότητες φθορισμού και 

μεταφοράς ηλεκτρονίων και επομένως μπορούν να  χρησιμοποιηθούν ως 

φωτοκαταλύτες στην διαδικασία μετατροπής της ηλιακής ενέργειας. Ειδικότερα, έχει 

παρατηρηθεί ότι CDots με άτομα αζώτου στις ακραιές θέσεις αρωματικών περιοχών 
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επιτρέπουν την αποτελεσματική μεταφορά ηλεκτρονίων και οδηγούν σε αυξημένη 

φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου από το νερό. Επομένως, CDots με 

αμινομάδες στην επιφάνεια τους εμφανίζουν υψηλότερη καταλυτική δράση από τα 

μη τροποποιημένα CDots. Επιπρόσθετα, τα CDots παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήματα ώστε να αξιοποιηθούν ως φωτοευαισθητοποιητές σε συστήματα 

φωτοκατάλυσης. Συνήθως, CDots υβριδοποιημένα με άλλα νανοϋλικά χρησιμεύουν 

στην απορρόφηση φωτός ή και ως δέκτες ηλεκτρονίων, για την βελτίωση της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης. Για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιηθεί CDots ως 

φωτοευαισθητοποιητές μέσω συνευαισθητοποίησης με TiO2 και παρουσία 

καταλυτών ευγενών μετάλλων. Ακομή, πραγματοποιήθηκε σύνθεση CDots και N-

doped carbon dots (NCDots) για την απορρόφηση φωτός κατά την μετατροπή 

πρωτονιών απο το νερό σε Η2 με παρουσία καταλυτών κοβαλτίου.13,15,2 
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Κεφάλαιο 2: Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σύνθεση των NCDots-H2TCPP και 

NCDots-Zn-TCPP για την φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. Αρχικά, πρέπει να 

επιτευχθεί η σύνθεση των πορφυρινών Η2-TCPP και Zn-TCPP και να γίνει πλήρης 

χαρακτηρισμός τους με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και φασματομετρία 

μάζας με τη μέθοδο ιοντισμού εκρόφησης υποβοηθούμενου από μήτρα (MALDI-TOF-

MS). Ακολούθως, να πραγματοποιηθεί η σύνθεση των NCDots και ο χαρακτηρισμός 

τους με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), φασματοσκοπία φθορισμού 

και Kaiser Test. Στην συνέχεια να επιτευχθεί η αντίδραση σύζευξης των δύο 

πορφυρινών με τα NCDots, με προϊόντα τα NCDots-H2TCPP και NCDots-Zn-TCPP και ο 

χαρακτηρισμός τους με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), 

φασματοσκοπία φθορισμού, Kaiser Test, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) και φασματοσκοπία υπερύθρου (IR). Τελικό στάδιο, είναι η 

μελέτη πειραμάτων φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου με 

φωτοευαισθητοποιητές τα NCDots-H2TCPP και NCDots-Zn-TCPP σε τρεις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις 20, 50 και 100 nmol ενός καταλύτη του κοβαλτίου και 

να βρεθεί η βέλτιστη συγκέντρωση του καταλύτη για τα NCDots-H2TCPP και NCDots-

Zn-TCPP.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b9df5e9a1a542ffdJmltdHM9MTY3NzAyNDAwMCZpZ3VpZD0zYjc3YTQ5YS01MWYzLTZjYTgtMWUwMC1iNjE2NTBiYTZkNjUmaW5zaWQ9NTE2Ng&ptn=3&hsh=3&fclid=3b77a49a-51f3-6ca8-1e00-b61650ba6d65&psq=%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaWtlYS5nci9wcm9pb2RhLw&ntb=1
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Κεφάλαιο 3: Πειραματικό Μέρος 

 

4.1.1 Σύνθεση της 5,10,15,20-tetrakis-(4-methoxycarbonyl-phenyl)-porphyrin (Η2-

TEPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική του 1L προστίθενται ο 4-φορμυλοβενζοϊκός μεθυλεστέρας (0.66 

gr, 4 mmol) και το πυρρόλιο (0.28 ml, 4 mmol), σε 400 ml CHCl3 και πραγματοποιείται 

απαέρωση του διαλύματος με N2  για 20 λεπτά. Έπειτα, προστίθεται το αιθερικό 

τριφθοριούχο βόριο (BF3OEt2, 0.25 ml, 2 mmol) και η αντίδραση αφήνεται υπό 

ανάδευση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά το πέρας της 1 ώρας, 

προστίθεται η 2,3-δίχλωρο-5,6-διάκυνο-1,4-βενζοκινόνη (DDQ, 2.45 gr, 11 mmol) και 

το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται για άλλες 3 ώρες υπό ανάδευση και σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά τις 3 ώρες, προστίθεται τριαιθυλαμίνη (ΤΕΑ, 2.5 ml, 18 

mmol) και η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση για 15 λεπτά. Στην συνέχεια, 

πραγματοποιείται φιλτράρισμα για την απομάκρυνση των πολυμερών του 

πυρρολίου που σχηματίστηκαν κατά την αντίδραση, με χρωματογραφία στήλης (SiO2) 

και διαλύτη έκλουσης CH2Cl2 και λαμβάνεται ένα κλάσμα το οποίο αποτελείται από 

το επιθυμητό προϊόν  και μίγμα ισομερών του. Κατόπιν, πραγματοποιείται απόσταξη 

του διαλύτη. Ακολουθούν,  χρωματογραφία στήλης (SiO2) με διαλύτη έκλουσης 

CH2Cl2 και καταβυθίσεις με  CH2Cl2 /εξάνιο (1:3 v/v) και CH2Cl2 / μεθανόλη (1:3 v/v).  

Το προϊόν  ξηραίνεται και συλλέγεται ως μωβ στερεό (0.238 gr).1 
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4.1.2 Σύνθεση της 5,10,15,20-tetrakis-(4-carboxyphenyl)-porphin (Η2-TCPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml γίνεται προσθήκη της Η2-ΤΕΡΡ (0.171 gr, 0.2 mmol), η 

οποία διαλύεται σε 127 ml THF και 64 ml MeOH (2:1 v/v). Έπειτα, προστίθεται 

υδατικό διάλυμα KOH (3.80 gr, 67.7 mmol ΚΟΗ σε 64 ml απιονισμένου H2O) και το 

σύστημα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 48 ώρες. Μετά το 

πέρας των 48 ωρών, ακολουθεί απόσταξη των διαλυτών MeOH και THF. Προστίθεται 

απιονισμένο H2O και  HCl 6 N προκειμένου να πραγματοποιηθεί οξίνινση (pH~3-5). 

Το ίζημα που καταβυθίζεται διηθείται, ενώ παράλληλα εκπλένεται με απιονισμένο 

H2O για να απομακρυνθούν τυχόν άλατα. Ακολουθούν, καταβυθίσεις  με THF/εξάνιο 

(1:3 v/v). Tο προϊόν ξηραίνεται και λαμβάνεται ως μωβ στερεό (0.134 gr). 
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4.1.3 Σύνθεση της Zinc(II) 5,10,15,20-tetrakis-(4-methoxycarbonyl-phenyl)-

porphyrin (Zn-TEPP)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml προστίθεται η Η2-ΤΕΡΡ  (0.107 gr, 0.13 mmol) και 

διαλύεται σε 86 ml CH3Cl. Στην συνέχεια το Zn(CH3COO)2·2H2O (0.083 gr, 0.38 mmol) 

διαλύεται σε 43 ml MeOH και το διάλυμα μεταφέρεται στην σφαιρική φιάλη της 

αντίδρασης. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται σε reflux συνθήκες 60-70  ̊C υπό 

ανάδευση για 2 ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίδραση, πραγματοποιείται απόσταξη 

του CH2Cl2 και της MeOH και πραγματοποιούνται εκχυλίσεις με CH2Cl2/H2O. Ο 

καθαρισμός του επιθυμητού προϊόντος επιτυγχάνεται μέσω χρωματογραφίας στήλης 

(SiO2) με διαλύτες έκλουσης CH2Cl2/αιθανόλη (99:1 v/v). Το προϊόν ξηραίνεται και 

συλλέγεται ως μωβ στερεό (0.099 gr).2 
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4.1.4 Σύνθεση της Zinc(II) 5,10,15,20-tetrakis-(4-carboxyphenyl)-porphyrin (Zn-

TCPP) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml γίνεται προσθήκη της Zn-TEPP (0.099 gr, 0.110 mmol), 

74 ml THF και 37 ml MeOH σε αναλογία 2:1 v/v. Έπειτα, προστίθεται υδατικό διάλυμα 

KOH (2.04 gr, 20.5 mmol KOH σε 37 ml απιονισμένου H2O) και το σύστημα αφήνεται 

υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 48 ώρες. Μετά το πέρας των 48 ωρών, 

ακολουθεί απόσταξη των διαλυτών MeOH και THF. Προστίθεται απιονισμένο H2O 

και  HCl 3N προκειμένου να πραγματοποιηθεί οξίνινση (pH~3-5). Το ίζημα που 

καταβυθίζεται διηθείται ενώ παράλληλα εκπλένεται με απιονισμένο H2O για να 

απομακρυνθούν τυχόν άλατα. Η πορφυρίνη  καταβυθίζεται με THF/εξάνιο (1:3 v/v), 

ξηραίνεται και λαμβάνεται ως μωβ στερεό (0.080 gr). 
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4.2.1 Σύνθεση των Nitrogen-Doped Carbon Dots 

 

 

  

 

 

 

 

Το κιτρικό οξύ και η αιθυλο-διαμίνη διαλύονται σε 10 ml υπερκάθαρου νερού. Στην 

συνέχεια το μίγμα μεταφέρεται σε auto clave και θερμαίνεται στους 180οC για 8 

ώρες. Το σκούρο καφέ διάλυμα που προκύπτει προστίθεται σε dialysis tubes 1 kDa 

για 48 ώρες, ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα κιτρικού οξέος και μικρού 

μεγέθους προϊόντα. Έπειτα, το προϊόν προστίθεται σε σφαιρική φιάλη για 

λυοφιλίωση και τα NCDots λαμβάνονται με την μορφή καφέ σκόνης (1.04 gr).3 
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4.3.1 Σύζευξη των  NCDots-Η2TCPP 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50 mL προστίθεται η Η2-TCPP (0.060 gr, 0.076 mmol), 

και διαλύεται σε 6 ml dry DMF υπό ατμόσφαιρα αζώτου και σε θερμοκρασία 

δωματίου. Έπειτα, γίνεται προσθήκη HATU (0.120 gr, 0.32 mmol) και αφού γίνει 

ανάδευση για  5 λεπτά, προστίθεται DIPEA (0.12 ml, 0.71 mmol). Παράλληλα, σε 

Schlenk προστίθενται τα NCDots (0.120 gr) και διαλύονται σε 6 mL dry DMF και 

αφήνονται υπό ανάδευση μέχρι να διαλυθούν. Στην συνέχεια, τα NCDots 

προστίθενται εν στάγδην στην δίλαιμη σφαιρική με την Η2-TCPP και αφήνονται υπό 

ατμόσφαιρα αζώτου για 72 ώρες. Μετά από 72 ώρες, ακολουθεί απόσταξη του 

διαλύτη DMF. Για την  απομόνωση του συμπλόκου ακολουθούν φυγοκεντρήσεις με 

αιθανόλη και νερό 1:1. Tο υπερκείμενο, στο οποίο βρίσκεται το προϊόν, συλλέγεται 

και μετά από την απόσταξη των διαλυτών, ακολουθεί ανακρυστάλλωση με 

πετρελαϊκό αιθέρα και ξήρανση του προϊόντος (0.100 gr). 

+ 
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4.3.2 Σύζευξη των  NCDots-Zn-TCPP 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50 mL προστίθεται Zn-TCPP (0.063 gr,  0.074 mmol), 

και διαλύεται σε 6 ml dry DMF υπό ατμόσφαιρα αζώτου και σε θερμοκρασία 

δωματίου. Έπειτα, γίνεται προσθήκη HATU (0.120 gr, 0.32 mmol) και αφού γίνει 

ανάδευση για  5 λεπτά, προστίθεται DIPEA (0.12 ml, 0.71 mmol). Παράλληλα, σε 

Schlenk προστίθενται τα NCDots (1.20 gr) και διαλύονται σε 6 mL dry DMF και 

αφήνονται υπό ανάδευση μέχρι να διαλυθούν. Στην συνέχεια, τα NCDots 

προστίθενται εν στάγδην στην δίλαιμη σφαιρική με την Zn-TCPP και αφήνονται υπό 

ατμόσφαιρα αζώτου για 72 ώρες. Μετά από 72 ώρες, ακολουθεί απόσταξη του 

διαλύτη DMF. Για την  απομόνωση του συμπλόκου ακολουθούν φυγοκεντρήσεις με 

αιθανόλη και νερό 1:1. Tο υπερκείμενο, στο οποίο βρίσκεται το προϊόν, συλλέγεται 

και μετά από την απόσταξη των διαλυτών, ακολουθεί ανακρυστάλλωση με 

πετρελαϊκό αιθέρα και ξήρανση του προϊόντος (0.108 gr). 

+ 
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4.3.3 Kaiser Test 

Το Kaiser Test είναι ένα test ανίχνευσης των ελεύθερων αμινομάδων κατά το οποίο 

η νινυδρίνη αντιδρά με πρωτοταγείς αμινομάδες και οδηγεί στην παραγωγή έντονου 

μπλέ χρώματος. Δεν χρησιμοποιείται για την ανίχνευση δευτεροταγών αμινομάδων.4 

Το Kaiser Test χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ποσοστού των ελεύθερων 

αμινομάδων στα NCDots, NCDots- Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP.  

Αρχικά, προετοιμάζονται τρία διαλύματα: 

(Α) 10 gr φαινόλης σε 20 ml υπερκάθαρη αιθανόλη 

(Β) 2 ml κυανιούχου καλίου (υδατικό διάλυμα, 1 mM) σε 98 ml πυριδίνης 

(Γ) 1 gr νινυδρίνη σε 20 ml υπερκάθαρης αιθανόλης 

Στην συνέχεια σε δοκιμαστικό σωλήνα προστίθενται 200 μgr των NCDots, 75 μl από 

το διάλυμα (Α), 100 μl από το διάλυμα (Β) και 75 μl από το διάλυμα (Γ). Το διάλυμα 

υποβάλλεται σε κατεργασία με υπερήχους για την διαλυτοποίηση των NCDots. Μετά 

από θέρμανση στους 120οC για 5 λεπτά, το διάλυμα αραιώνεται με 4750 μl 

υπερκάθαρης αιθανόλης και φυγοκεντρείται στα 15000 rpm. Το υπερκείμενο 

αναλύεται με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis). Πρασκευάζεται επίσης 

τυφλό διάλυμα με ακριβώς την ίδια διαδικασία αλλά χωρίς τα NCDots. Η 

απορρόφηση στα 570 nm σχετίζεται με το ποσοστό των ελεύθερων αμινομάδων στην 

επιφάνεια των NCDots, το οποίο εκφράζεται με την παρακάτω εξίσωση: 

NH2 loading (µmol/g) = [Abs sample − Abs blank] x dilution (mL) x 106 / Extinction 

coefficient x sample weight (μg) 

Όπου, Dilution ισούται με 5 mL και extinction coefficient με 15000 m-1 cm-1. 

Το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο εφαρμόζεται και για τα NCDots- Η2TCPP και NCDots-Zn-

TCPP. 
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4.3.4 Πειράματα Φωτοκαταλυτικής Παραγωγής Υδρογόνου 

Ένα σύστημα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου (Η2) αποτελείται από ένα 

φωτοευαισθητοποιητή (PS), ο οποίος απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, ένα 

καταλύτη (CAT) και ένα θυσιαστικό δότη ηλεκτρονίων (SED), ο οποίος προσφέρει 

ηλεκτρόνια πίσω στον φωτοευαισθητοποιητή για την αναγέννηση του συστήματος. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ως φωτοευαισθητοποιητές χρησιμοποιήθηκαν τα 

NCDots-Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP. Ως καταλύτης χρησιμοποιήθηκε ένας 

καταλύτης του κοβαλτίου, ενώ σαν θυσιαστικός δότης ηλεκτρονίων 

χρησιμοποιήθηκε το TCEP/ασκορβικό οξύ (ΑΑ) (0.1 M) pH=5. Πραγματοποιήθηκαν 

φωτοκαταλυτικά πειράματα σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις του καταλύτη: 20, 

50 και 100 nmol.3 

Σε ένα γυάλινο φιαλίδιο προστίθενται  3 ml ρυθμιστικού διαλύματος (TCEP/ΑΑ 0.1 Μ 

pH=5) μαζί με 10 mg του υλικού που χρησιμοποιείται ως φωτοευαισθητοποιητής και 

συγκεκριμένη ποσότητα καταλύτη (16 μl για 20 nmol, 39 μl για 50 nmol και 78 μl για 

100 nmol). Το δείγμα απαερώνεται για 3 λεπτά με ροή N2 και σφραγίζεται με 

λαστιχένιο πώμα. Τα δείγματα ακτινοβολούνται υπό ανάδευση για 24h, 48h και 72h. 

Ο αριθμός των καταλυτικών κύκλων TONs (Turn Over Numbers) υπολογίστηκε ως 

εξής: TON = 
n(H2)

n(Cat)
, όπου n (H2) είναι η συνολική παραγωγή υδρογόνου σε mol, ενώ 

(Cat) είναι το συνολικό ποσό του καταλύτη σε mol. 
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Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Ανάλυσης 

 

4.1 Φασματοσκοπία Απορρόφησης Υπεριώδους-Ορατού (UV-Vis)  

Η Φασματοσκοπία Υπεριώδους-Ορατού (UV-Vis) είναι μια αναλυτική τεχνική που 

βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλληλεπιδρά με 

την ύλη. Η απορρόφηση ακτινοβολίας από ένα μόριο προκαλεί τη διέγερση των 

ηλεκτρονίων σθένους από την βασική ενεργειακή κατάσταση σε ηλεκτρονιακές 

καταστάσεις υψηλότερης ενέργειας. Για να πραγματοποιηθεί μια ηλεκτρονιακή 

μετάβαση απαιτείται ακτινοβολία συγκεκριμένης ενέργειας, καθώς τα ηλεκτρονιακά 

επίπεδα είναι κβαντισμένα. Το ποσό της απαιτούμενης ενέργειας εξαρτάται κυρίως 

από τη φύση των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του μορίου και 

σχετίζεται με την ενεργειακή διαφορά των τροχιακών που συμμετέχουν στους 

δεσμούς. Ένα ηλεκτρονιακό φάσμα απορρόφησης λαμβάνεται όταν καταγράφεται η 

ενέργεια που απορροφάται σε συνάρτηση με το μήκος κύματος. 

 

H απορρόφηση, Α είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωσή, C και δίνεται από το νόμο του 

Beer-Lambert:  

A = ε b C 

Όπου:  

C: η συγκέντρωση της ουσίας σε mol/L (M).  

b: το μήκος της οπτικής διαδρομής σε cm (αντιστοιχεί στο πάχος της κυψελίδας)  

ε: συντελεστής απορροφητικότητας (ή συντελεστής απόσβεσης) σε M-1cm-1  

(η γραμμομοριακή απορροφητικότητα είναι χαρακτηριστικό της ουσίας που δηλώνει 

πόσο φως απορροφάται σε συγκριμένο μήκος κύματος) 

 

Η βασική οργανολογία για την φασματοσκοπία Υπεριώδους-Ορατού (UV-Vis) είναι 

μία πηγή ενέργειας, ο μονοχρωμάτορας (πρίσμα ή πλέγμα), η κυψελίδα για το 

δείγμα, ο ανιχνευτής, ο ενισχυτής και το καταγραφικό.5 
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Σε ένα φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού υπάρχουν δύο πηγές, μία για την 

περιοχή του ορατού (400-800 nm) και μία για την περιοχή του υπεριώδους (200-400 

nm). Η ενέργεια που εκπέμπεται από τις πηγές μετατρέπεται σε μονοχρωματική 

καθώς περνά μέσα από τον μονοχρωμάτορα. Στη συνέχεια, η ακτινοβολία διέρχεται 

από την κυψελίδα που περιέχει το προς ανάλυση δείγμα. Η ακτινοβολία οδηγείται 

στον ανιχνευτή και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα που δίνει ο ανιχνευτής 

ενισχύεται και καταγράφεται από το καταγραφικο. 

 

Η πορφυρίνες είναι αρωματικές ενώσεις με ένα εκτεταμένο συζυγιακό σύστημα 18 

π-ηλεκτρονίων και απορροφούν ισχυρά στην περιοχή του ορατού (380-700 nm). Το 

φάσμα απορρόφησής τους είναι χαρακτηριστικό και διακρίνεται σε δύο κύριες 

περιοχές. Η πρώτη περιοχή (380-500 nm) αποτελείται από μία έντονη ταινία 

απορρόφησης η οποία ονομάζεται Soret, ενώ η δεύτερη (500-750 nm) αποτελείται 

από ταινίες μικρότερης απορρόφησης που ονομάζονται ταινίες Q. Οι ταινίες 

απορρόφησης στα πορφυρινικά συστήματα προκύπτουν από μεταβάσεις μεταξύ δύο 

HOMO και δύο LUMO τροχιακών και οι σχετικές ενέργειες αυτών των μεταβάσεων 

επηρεάζονται από τους υποκαταστάτες του πορφυρινικού δακτυλίου και το 

μεταλλικό κέντρο. Τα HOMO τροχιακά έχουν a1u και a2u συμμετρία, ενώ τα LUMO 

τροχικά αποτελούν ένα εκφυλισμένο σύνολο eg τροχιακών. Η Soret ταινία οφείλεται 

στην ηλεκτρονική μετάβαση από τη θεμελιώδη κατάσταση στη δεύτερη διεγερμένη 

(S0→S2), ενώ οι Q ταινίες σε ηλεκτρονιακές μεταβάσεις από τη θεμελιώδη στην πρώτη 

διεγερμένη κατάσταση (S0→S1). Συναρμογή της πορφυρίνης με μεταλλικό ιόν ή 

Εικόνα 4.1: Οργανολογία φασμαφωτομέτρου UV-Vis. 
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αλλαγή των περιφερειακών υποκαταστατών μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφοροποιήσεις στα μήκη κύματος και στην ένταση του φάσματος απορρόφησης. 

Στην περίπτωση των μεταλλοπορφυρινών, παρατηρούνται διαφοροποίησεις τόσο 

στη Soret ταινία όσο και στις Q ταινίες, καθώς η συμμετρία του μορίου αλλάζει από 

D2h σε D4h. Ανάλογα με τη φύση του μετάλλου, η Soret είναι ελαφρώς μετατοπισμένη, 

ενώ ο αριθμός των Q ταινιών μειώνεται, διότι αυξάνεται η συμμετρία του μορίου.1,2 

 

 

Τα φάσματα απορρόφησης των NCDots παρουσιάζουν δύο ταινίες. Η πρώτη ταινία 

εμφανίζεται περίπου στα 200 nm και μπορεί να αποδοθεί σε π→π* μετάβαση του 

ακόρεστου διπλού δεσμού C=C. Η δεύτερη ταινία απορρόφησης εμφανίζεται στα 340 

nm και οφείλεται σε n→π* μετάπτωση του δεσμού C=Ο. Η μετάβαση υψηλής 

ενέργειας όλων των CDots οφείλεται στη μεταφορά φορτίου από το εσωτερικό προς 

το εξωτερικό του sp2-υβριδοποιημένου πυρήνα του άνθρακα, ενώ η μετάβαση 

χαμηλότερης ενέργειας σχετίζεται με τη μετάβαση από τις λειτουργικές ομάδες της 

επιφάνειας προς τον πυρήνα. 

 

 

 

  

Εικόνα 4.2: (A) Φάσμα UV-Vis μη μεταλλωμένης πορφυρίνης (Β) Φάσμα UV-Vis μεταλλωμένης   πορφυρίνης. 

 

(A) (B) 
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4.2 Φασματοσκοπία φθορισμού (Fluorescence spectroscopy) 

Ο φθορισμός είναι ένας τύπος φασματοσκοπίας που μετρά την ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από μία ουσία, όταν τα ηλεκτρόνια μεταβαίνουν από την διεγερμένη 

στην θεμελιώδη κατάσταση. Συγκεκριμένα, ο φθορισμός προκαλείται από την 

απορρόφηση φωτονίων στη βασική κατάσταση (singlet ground state), η οποία 

προκαλεί την διέγερση του μορίου σε μία κατάσταση υψηλότερης ενέργειας (singlet 

excited state). Καθώς το διεγερμένο μόριο επιστρέφει στη θεμελιώδη κατάσταση, 

προκαλείται εκπομπή ενός φωτονίου χαμηλότερης ενέργειας, που αντιστοιχεί σε 

μεγαλύτερο μήκος κύματος από το φωτόνιο που απορροφάται. Αυτό οφείλεται στην 

απώλεια ενέργειας στη διεγερμένη κατάσταση εξαιτίας δονητικής αποδιέγερσης. Η 

μετατόπιση προς μεγαλύτερα μήκη κύματος ονομάζεται μετατόπιση Stokes. Η 

εκπομπή φωτονίων η οποία συνοδεύει την αποδιέγερση S1→S0 ονομάζεται 

φθορισμός και περιγράφεται από το διάγραμμα Jablonski. Γενικά, ο φθορισμός 

επηρεάζεται από την δομή και το χημικό περιβάλλον του μορίου. Οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες καθορίζουν επίσης και την ένταση της εκπομπής.  

 

Εικόνα 4.3: Φάσμα UV-Vis των NCDots. 
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Ένα φασματόμετρο φθορισμού αποτελείται από μία πηγή φωτός, ένα 

μονοχρωμάτορα ή φίλτρο διεγέρσεως, την κυψελίδα για το δείγμα, ένα δεύτερο 

μονοχρωμάτορα ή φίλτρο, τον ανιχνευτή και το καταγραφικό. Αρχικά, η ακτινοβολία 

εκπέμπεται από την πηγή φωτός και διέρχεται από τον μονοχρωμάτορα για την 

επιλογή του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

διέγερση των μορίων. Η ακτινοβολία εστιάζεται στο δείγμα και προκαλεί εκπομπή 

φθορισμού. Στην συνέχεια, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία διέρχεται από ένα δεύτερο 

φίλτρο το οποίο επιτρέπει μόνο την ταινία φθορισμού.  Τέλος, η ακτινοβολία 

οδηγείται στον ανιχνευτή που είναι ένας φωτοπολλαπλασιαστής και το σήμα 

καταγράφεται από το καταγραφικο.3 

Εικόνα 4.5: Ενεργειακό διάγραμμα Jablonski. 
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4.3 Ιοντισμός Εκρόφησης Υποβοηθούμενος Από Μήτρα (MALDI-TOF MS) 

Ο ιοντισμός εκρόφησης υποβοηθούμενος από μήτρα (MALDI-TOF) είναι μία 

αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του λόγου μάζας προς 

φορτίο των προς ανάλυση δειγμάτων και συνεπώς παρέχει πληροφορίες για το 

μοριακό τους βάρος. Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας της τεχνικής MALDI-TOF το 

προς ανάλυση δείγμα αναμιγνύεται με την κατάλληλη μήτρα και τοποθετείται σε μία 

ειδική πλάκα. Στην συνέχεια, εισάγεται στην περιοχή ιονισμού σε συνθήκες υψηλού 

κενού, όπου ακτινοβολείται με παλμικό λέιζερ μέχρι την μερική ατμοποίηση του 

υποστρώματος. Με αυτό τον τρόπο παράγονται ιόντα που με την βοήθεια ηλεκτρικού 

πεδίου επιταχύνονται και οδηγούνται στο φίλτρο μαζών, όπου διαχωρίζονται βάση 

του λόγου μάζας τους προς φορτίο (m/z). Στο τέλος της διαδρομής, βρίσκεται ο 

ανιχνευτής ιόντων ο οποίος καταγράφει τον χρόνο πτήσης και την ένταση των 

επιμέρους ιόντων που προσπίπτουν σε αυτόν. Κατά την πρόπτωση των ιόντων 

προκαλείται εκπομπή ηλεκτρονίων από τον ανιχνευτή και επομένως παράγεται 

ηλεκτρικό σήμα το οποίο ενισχύεται και καταγράφεται ως φάσμα μαζών.  

 

Εικόνα 4.6: Οργανολογία φασματομέτρου φθορισμού. 
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Κατά την εφαρμογή του παλμικού λέιζερ η μήτρα απορροφά το μεγαλύτερο μέρος  

της ενέργειας των φωτονίων. Επομένως, η μήτρα περιορίζει σημαντικά τη χημική 

αποδόμηση (fragmentation) της προς εξέταση ουσίας από την ακτινοβολία του 

λείζερ. Η απορροφούμενη ενέργεια προκαλεί διέγερση της μήτρας και έτσι 

μεταβαίνει στην αέρια φάση μεταφέροντας μαζί της και το δείγμα. Το τελικό προϊόν 

του ιονισμένου δείγματος που σχηματίζεται, προκύπτει από την σύγκρουση των 

μορίων του ουδέτερου δείγματος και των ιόντων της μήτρας.4 

 

Η μήτρα (matrix) θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Μεγάλο εύρος οπτικής απορρόφησης ώστε να απορροφά ακτινοβολία στο 

μήκος κύματος λειτουργίας του Laser. 

• Κατά προτίμηση να είναι ένα οξύ για να δρα ως πηγή πρωτονίων και να  

προωθεί τον ιονισμό. 

• Το μοριακό της βάρος να επιτρέπει την εύκολη εξάτμιση της κατά την 

λειτουργία του οργάνου, αλλά όχι κατά την διαδικασία προετοιμασίας του 

δείγματος. 

• Να μειώνει τις διαμοριακές δυνάμεις του δείγματος. 

 

 

 

Εικόνα 4.7: Αρχή λειτουργίας MALDI-TOF. 
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4.4 Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)  

Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR (Nuclear Magnetic 

Resonance) αποτελεί ένα είδος φασματοσκοπίας απορρόφησης, όπου με την 

επίδραση ισχυρού μαγνητικού πεδίου το δείγμα με προσανατολιζόμενες τις 

ιδιοπεριστροφές (spin) του απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε συχνότητες 

που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του. Η φασματοσκοπία NMR μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την άμεση ανίχνευση και ποσοτική εκτίμηση πυρήνων με spin 

όπως, 1H, 13C, 19F και 31P. Κατά την φασματοσκοπία NMR το προς εξέταση δείγμα 

εισάγεται εντός ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου και οι πυρήνες του 

προσανατολίζονται σε σχέση με την ένταση του πεδίου. Έπειτα, το δείγμα απορροφά 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα 

οι πυρήνες να διεγείρονται. Αφού διακοπεί η εφαρμογή ακτινοβολίας, οι πυρήνες 

επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (αναστροφή των spin) και 

επανεκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την οποία προκύπτει το σήμα 

NMR. Το σήμα NMR που λαμβάνεται υπόκειται σε μετασχηματισμό Fourier για να 

μετατραπεί στο πεδίο της συχνότητας και να μπορέσει να μελετηθεί. 

 

Στην φασματοσκοπία 1Η-NMR κάθε πυρήνας 1Η προστατεύεται ή αποπροστατεύεται 

από τα ηλεκτρόνια που τον περιβάλλουν και επομένως αντιλαμβάνεται  σε 

διαφορετικό βαθμό την επίδραση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου. Λόγω του 

διαφορετικού χημικού περιβάλλοντος που έχει ο κάθε πυρήνας παρατηρείται μία 

διαφορετική χημική μετατόπιση στο φάσμα 1Η-NMR. Η χημική μετατόπιση ενός 

πυρήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την λήψη δομικών πληροφοριών για το μόριο. 

Η φασματοσκοπία NMR είναι μια ποσοτική μέθοδος, καθώς η ένταση του σήματος 

για το  1Η-NMR είναι ανάλογη του αριθμού των πυρήνων που υφίστανται αναστροφή 

spin. Επιπλέον, η σχάση του σήματος (πολλαπλότητα) αντικατοπτρίζει τον αριθμό των 

γειτονικών πρωτονίων. 

 

Σε αρωματικά συστήματα, όπως οι πορφυρίνες, ο απεντοπισμός των π-ηλεκτρονίων 

του αρωματικού δακτυλίου και η κυκλοφορία τους πάνω και κάτω από το επίπεδο 

του δακτυλίου, παράγει ένα επαγόμενο μαγνητικό πεδίο το οποίο ονομάζεται ρεύμα 

δακτυλίου. Το επαγόμενο μαγνητικό πεδίο αντιτίθεται προς το εφαρμοζόμενο 
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μαγνητικό πεδίο έντος του δακτυλίου, ενώ ενισχύει το πεδίο στην περιφέρεια του 

δακτυλίου. Επομένως, το σήμα ενός πρωτονίου που βρίσκεται επάνω από το επίπεδο 

του αρωματικού συστήματος θα μετατοπίζεται προς υψηλά πεδία. Αντίθετα, 

πρωτόνια που βρίσκονται στο επίπεδο του αρωματικού δακτυλίου θα 

αποπροστατεύονται και θα μετατοπίζονται προς χαμηλότερα πεδία.5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR)  

Η φασματοσκοπία IR είναι μια τεχνική που αναλύει την υπέρυθρη ακτινοβολία που 

αλληλεπιδρά με μία ουσία. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό των 

λειτουργικών ομάδων σε ένα μόριο. Κάθε μόριο παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό 

φάσμα IR και έτσι μπορεί να προσδιοριστεί και να αναλυθεί η δομή του. Οι 

μεταπτώσεις που οφείλονται σε μοριακές δονήσεις που αφορούν την τάση ή κάμψη 

των δεσμών είναι υπεύθυνες για τις ταινίες που εμφανίζονται σε ένα φάσμα  IR. Οι 

εντάσεις των ταινιών ταξινομούνται ως ισχυρές, μεσαίες και ασθενείς. Η θέση των 

ταινιών στο φάσμα ΙR εξαρτάται από την φύση του δεσμού. Μικρότερου μήκους και 

ισχυρότεροι δεσμοί εμφανίζονται σε μικρότερο μήκος κύματος (υψηλότερη 

συχνότητα δόνησης) σε ένα φάσμα IR.5 

 

Στην φασματοσκοπία IR χρησιμοποιούνται δύο τύποι φασματομέτρων: τα όργανα 

διασποράς και τα όργανα μετασχηματισμού Fourier.  

Εικόνα 4.8: Ρεύμα δακτυλίου πορφυρινών. Ελήφθη από την παραπομπή 6. 
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Ένα φασματόμετρο διασποράς αποτελείται από μια πηγή ακτινοβολίας, ένα 

μονοχρωμάτορα, έναν ανιχνευτή και ένα οπτικό σύστημα κατόπτρων. Η υπέρυθρη 

ακτινοβολία που εκπέμπεται από την πηγή, ανακλάται από ένα σύστημα επίπεδων 

κατόπτρων και διαχωρίζεται σε δύο δέσμες. Η μία δέσμη διέρχεται μέσα από το 

τυφλό, ενώ η άλλη διέρχεται μέσα από το δείγμα. Οι δύο δέσμες ανακλώνται από 

ένα σύστημα περιστρεφόμενων κάτοπτρων, το οποίο εναλλάσσεται προκαλώντας 

την περιοδική διέλευση της μίας δέσμης μέσω του δείγματος και της άλλης δέσμης 

μέσω του τυφλού με την τελική τους πρόσπτωση στον μονοχρωμάτορα.  Καθώς οι 

δέσμες εναλλάσσονται, διαφορετικές συχνότητες υπέρυθρης ακτινοβολίας 

καταλήγουν στον ανιχνευτή. Το σήμα του ανιχνευτή μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα 

και καταγράφεται το φάσμα  IR. 

 

 

Τα τρία βασικά μέρη ενός φασματομέτρου μετασχηματισμού Fourier είναι η πηγή 

ακτινοβολίας, το συμβολόμετρο και ο ανιχνευτής υπερύθρου. Σε ένα φασματόμετρο 

Fourier αντί του μονοχρωμάτορα χρησιμοποιείται ένα συμβολόμετρο το οποίο 

δημιουργεί σχηματομορφές συμβολής που περιέχουν τις φασματικές πληροφορίες. 

Το συμβολόμετρο αποτελείται από δύο κάτοπτρα, ένα σταθερό και ένα κινητό. Τα 

επίπεδα των δύο κάτοπτρων είναι κάθετα μεταξύ τους και ανάμεσα τους υπάρχει 

ένας διαχωριστής δέσμης ο οποίος δεν απορροφά υπέρυθρη ακτινοβολία. Η 

υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την πηγή οδηγείται στον διαχωριστή 

δέσμης, όπου διαχωρίζεται σε δύο δέσμες. Η μία δέσμη προσπίπτει στο σταθερό 

κάτοπτρο, ενώ η άλλη στο κινητό. Αφού οι δύο δέσμες ανακλαστούν, επιστρέφουν 

Εικόνα 4.9: Οργανολογία φασματόμετρου διασποράς. 
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στον διαχωριστή δέσμης όπου και συμβάλλουν. Μετά τη συμβολή ένα μέρος της 

ακτινοβολίας κατευθήνεται στον θάλαμο του δείγματος, ενώ το υπόλοιπο μέρος 

επιστρέφει στην πηγή ακτινοβολίας. Στο τέλος της διαδρομής περίπου το μισό κάθε 

δέσμης καταλήγει στον ανιχνευτή. Πρώτα, λαμβάνεται το φάσμα του υποστρώματος 

και στην συνέχεια το φάσμα του δείγματος και από τον λόγο τον φασματικών 

δεδομένων του δείγματος προς εκείνων του υποστρώματος καταγράφεται το φάσμα 

IR.7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Αέρια Χρωματογραφία (Gas Chromatography) 

Η αέρια χρωματογραφία είναι μία χρωματογραφία στήλης κατά την οποία τα 

συστατικά ενός μίγματος διαχωρίζονται λόγω της κατανομής τους μεταξύ μιας αέριας 

κινητής φάσης και μιας στατικής φάσης και ανιχνεύονται από ένα κατάλληλο 

ανιχνευτή. Το δείγμα αρχικά εισάγεται στην κορυφή της χρωματογραφικής στήλης με 

μικροσύριγγα. Τα συστατικά του δείγματος διαχωρίζονται με τη βοήθεια της ροης 

ενός αδρανούς αερίου (φέρον αέριο), το οποίο είναι συνήθως N2, He, H2, Ar και 

αποτελεί την κινητή φάση. Τα αέρια που αποτελούν την κινητή φάση είναι υψηλής 

Εικόνα 4.10: Οργανολογία φασματόμετρου μετασχηματισμού Fourier. Ελήφθη 

από την παραπομπή 8. 
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καθαρότητας ώστε να υπάρχει καθαρό σήμα στον ανιχνευτή και δεν αλληλεπιδρούν 

με τα μόρια του δείγματος. Τα κλάσματα που εξέρχονται από την στήλη φτάνουν στον 

ανιχνευτή και τα σήματα ανίχνευσης καταγράφονται από το καταγραφικό. H 

ποσότητα της ουσίας του δείγματος είναι ανάλογη με το εμβαδόν κάτω από την 

καμπύλη που εμφανίζεται στο χρωματογράφημα.9 

 

 

 

 

 

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκε ο αέριος χρωματογράφος 

Shimadzu GC 2010 plus με ένα TCD ανιχνευτή (ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας), 

κολώνα με 5 Å molecular sieves (30m - 0.53 mm) και N2 ως φέρον αέριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4: Σχηματική απεικόνιση αέριου χρωματογράφου (GC). 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα 

 

5.1 Φάσματα Φασματοσκοπίας Υπεριώδους-Ορατού (UV-Vis) 

 

 

Εικόνα 5.1: Φάσμα UV-Vis της Η2-TΕPP. 

 

Εικόνα 5.2: Φάσμα UV-Vis της Η2-TCPP. 
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Εικόνα 5.3: Φάσμα UV-Vis της Zn-TEPP. 

 

Εικόνα 5.4: Φάσμα UV-Vis της Zn-TCPP. 
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Εικόνα 5.5: Φάσμα UV-Vis των NCDots. 

 

Εικόνα 5.6: Φάσμα UV-Vis των NCDots- Η2TCPP. 
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5.2 Φάσματα Φασματοσκοπίας φθορισμού (Fluorescence spectroscopy) 

 

 Εικόνα 5.8: Φάσμα φθορισμού των NCDots. 

 

Εικόνα 5.7: Φάσμα UV-Vis των NCDots-Zn-TCPP. 
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Εικόνα 5.9: Φάσμα φθορισμού των NCDots- Η2TCPP. 

 

Εικόνα 5.10: Φάσμα φθορισμού των NCDots-Zn-

TCPP. 
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5.3 Φάσματα Φασματομετρίας Μάζας MALDI-TOF  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.11: Φάσμα MALDI-TOF της H2-TEPP. 

 

Εικόνα 5.12: Φάσμα MALDI-TOF της H2-TCPP. 
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Εικόνα 5.13: Φάσμα MALDI-TOF της Zn-TEPP. 

 

Εικόνα 5.14: Φάσμα MALDI-TOF της Zn-TCPP. 
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5.4 Φάσματα Φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.15: Φάσμα 1H-NMR της H2-TEPP. 

 

Εικόνα 5.16: Φάσμα 1H-NMR της H2-TCPP. 
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Εικόνα 5.17: Φάσμα 1H-NMR της Zn-TEPP. 

 

Εικόνα 5.18: Φάσμα 1H-NMR της Zn-TCPP. 
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Εικόνα 5.19: Φάσμα 1H-NMR των NCDots- Η2TCPP. 

 

Εικόνα 5.20: Φάσμα 1H-NMR των NCDots-Zn-TCPP. 
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5.4 Φάσματα Φασματοσκοπίας Υπερύθρου (IR)  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.21: Φάσμα IR των NCDots- Η2TCPP, NCDots και H2-TCPP 

. 

 

Εικόνα 5.22 Φάσμα IR των NCDots- Zn-TCPP, NCDots και Zn-TCPP 

. 

 



57 
 

5.5 Kaiser Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.24: Φάσμα UV-Vis των NCDots, Blank και NCDots- Η2TCPP. 

 

Εικόνα 5.23: Α) Τυφλό διάλυμα Β) Διάλυμα με NCDots Γ) Διάλυμα με NCDots- Η2TCPP 

Δ) Διάλυμα με NCDots-Zn-TCPP. 
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NH2 loading (µmol/g) = [Abs sample − Abs blank] x dilution (mL) x 106 / Extinction 

coefficient x sample weight (μg) 

Με βάση την πάραπανω εξίσωση προσδιορίστηκε ότι το ποσοστό των ελεύθερων 

αμινομάδων για τα NCDots ισούται με 0.13 μmol/g, ενώ για τα NCDots-Η2TCPP και 

NCDots-Zn-TCPP 0.0014 μmol/g και 0.036 μmol/g αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.25: Φάσμα UV-Vis των NCDots, Blank και NCDots-Zn-TCPP. 
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5.6 Φωτοκαταλυτική Παραγωγή Υδρογόνου  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.26: Φωτοκαταλυτικοί κύκλοι (TONs) σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις 

ενός καταλύτη του κοβαλτίου για τα NCDots-H2TCPP. 

 

Εικόνα 5.27: Διάγραμμα των ΤΟΝs συναρτήσει του χρόνου για την βέλτιστη 

συγκέντρωση καταλύτη (20 nmol) για τα NCDots-H2TCPP. 

. 
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Εικόνα 5.28: Φωτοκαταλυτικοί κύκλοι (TONs) σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις 

ενός καταλύτη του κοβαλτίου για τα NCDots-Zn-TCPP. 

 

Εικόνα 5.29: Διάγραμμα των ΤΟΝs συναρτήσει του χρόνου για την βέλτιστη 

συγκέντρωση καταλύτη (100 nmol) για τα NCDots-Zn-TCPP. 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 

Αρχικά, επιτεύχθηκε η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των πορφυρινών Η2-TCPP και 

Zn-TCPP με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), φασματοσκοπία 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και φασματομετρία μάζας με τη μέθοδο 

ιοντισμού εκρόφησης υποβοηθούμενου από μήτρα (MALDI-TOF-MS). Έπειτα, 

πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των NCDots και ο πλήρης χαρακτηρισμός τους με 

φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), φασματοσκοπία φθορισμού και 

Kaiser Test. Στην  συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η σύζευξη των δύο 

πορφυρινών με τα NCDots και λήφθηκαν τα NCDots-Η2TCPP και NCDots-Zn-TCPP τα 

οποία χαρακτηρίστηκαν πλήρως με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), 

φασματοσκοπία φθορισμού, Kaiser Test, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) και φασματοσκοπία υπερύθρου (IR). Ακολούθως, έγινε 

εφαρμογή των δύο νέων υλικών ως φωτοευαισθητοποιητές για την φωτοκαταλυτική 

παραγωγή Η2. Διαπιστώθηκε ότι τα δύο υλικά οδηγούν στην παραγωγή Η2 και 

μελετήθηκε η βέλτιστη συγκέντρωση ενός καταλύτη του κοβαλτίου. Συγκεκριμένα, 

τα πειράματα φωτοκατάλυσης πραγματοποιήθηκαν σε συγκεντρώσεις 20, 50 και 100 

nmol του καταλύτη και βρέθηκε ότι η βέλτιστη συγκέντρωση καταλύτη για τα NCDots-

Η2TCPP ήταν τα 20 nmol, ενώ για τα NCDots-Zn-TCPP ήταν τα 100 nmol.    

 

  


