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Συντομογραφίες 

 
acac Ακετυλοξικό 

ADP Διφωσφορική αδενοσίνη 

Ala Αλανίνη  
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Asp Ασπαραγινικό 

ΑΤΡ Τριφωσφορική αδενοσίνη 

bipy 2,2΄-διπυριδίνη 
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CMP Μονοφωσφορική κυτιδίνη  

Cu/Zn-SOD Σουπεροξειδική δισμουτάση Cu/Zn 

DAHPS 3-δέοξυ-D-αράβινο-επταλούσινο-7-φωσφορική συνθετάση 

en Αιθυλενοδιαμίνη 

EPR Φασματοσκοπία ηλεκτρονιακού παραμαγνητικού συντονισμού 

EXAFS Εκτεταμένη απορρόφηση ακτίνων Χ λεπτής δομής 

FAD Φλαβινοαδένινο-δινουκλεοτίδιο 

Fe-SOD Σουπεροξειδική δισμουτάση Fe 

Glu Γλουταμινικό 
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HF-EPR Φασματοσκοπία ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού υψηλής        
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Me-AlaH Μέθυλ-αλανίνη 
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Mn-SOD Σουπεροξειδική δισμουτάση Mn 

NADP+ Φωσφορικό νικοτινάμιδο-αδένινο-δινουκλεοτίδιο (οξειδωμένη μορφή) 
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NADPH Φωσφορικό νικοτινάμιδο-αδένινο-δινουκλεοτίδιο (ανηγμένη μορφή) 

Naprop Προπιονικό νάτριο 

napth-saOH2 Ναφθόϊλο- σαλικυλαλδοξίμη 

N-But Ν-βούτυλο 

Ni-SOD Σουπεροξειδική δισμουτάση Ni 

NMR Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός 

ntb Τρις-(2-βενζυλο-ιμιδαζολο-μεθυλ-αμινη 

OEC Ενεργό κέντρο οξειδάσης νερού 

P680 Ειδικό ζεύγος μορίων χλωροφύλλης με μέγιστη απορρόφηση στα 680 nm  

PGL 2-φωσφογλυκολικό οξύ 

phen 1,10-φαιναθρολίνη 

Ph-saOH2 Φαίνυλο-σαλικυλαλδοξίμη 

PPi Πυροφωσφατάση 

PQQ Πυρρολοκινόλινο-κινόνη 

PSI Φωτοσύστημα I 

PSII Φωτοσύστημα II  

QA, QB  Πλαστοκινόνη Α, Β 

QH2 Πλαστοκινόλη 

saOH2 Σαλικυλαλδοξίμη 

Ser Σερίνη 

SOD Σουπεροξειδική δισμουτάση 

terpy 2,2΄-6΄,2΄΄-τερπυριδίνη  

Val Βαλίνη 

XANES Απορρόφηση ακτίνων Χ ακραίας δομής 

Yz Τυροσίνη 
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Περίληψη 

 
Η οξειδάση του νερού είναι ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο το οποίο απαντάται σε 

πρωτεΐνες του φωτοσυστήματος II (PSII) και καταλύει τη φωτοσυνθετική μετατροπή 

του νερού  σε ηλεκτρόνια και πρωτόνια για την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα 

προς σχηματισμό υδατανθράκων, ενώ παράγει και μοριακό οξυγόνο ως παραπροϊόν 

της αντίδρασης. Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου επιλύθηκε πρόσφατα  

αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός μεταλλικού πυρήνα [Mn4CaΟ5]. Το συνολικό 

σχήμα του μεταλλικού πυρήνα μοιάζει με παραμορφωμένη «καρέκλα», στην οποία η 

παραμορφωμένη βάση του «καθίσματος» σχηματίζεται από 3 ιόντα μαγγανίου, το ιόν 

ασβεστίου και 4 «είδη» οξυγόνου, ενώ το πίσω μέρος της «καρέκλας» σχηματίζεται 

από το τέταρτο ιόν μαγγανίου και το πέμπτο «είδος» οξυγόνου. Συνεπώς, η βάση του 

«καθίσματος» της δομής δημιουργεί ένα σχήμα τύπου παραμορφωμένου κύβου. 

Επιπλέον στη δομή του PSII, βρέθηκαν τέσσερα μόρια H2O να συνδέονται με το 

σύμπλοκο [Mn4CaO5], εκ των οποίων δύο συνδέονται με το Mn4 (W1, W2), ενώ τα 

υπόλοιπα δύο συνδέονται με το άτομο του Ca (W3, W4). 

Κατανοώντας την σημασία που έχει το παραπάνω ένζυμο στη φωτοσυνθετική 

διαδικασία και γενικότερα στον κύκλο της ζωής θέσαμε ως στόχο τη σύνθεση, 

χαρακτηρισμό και μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων πολυπυρηνικών συμπλόκων του 

μαγγανίου σε ενδιάμεσες οξειδωτικές βαθμίδες, τα οποία παρουσιάζουν βιοανόργανο 

ενδιαφέρον. Με βάση τα παραπάνω, προσπαθήσαμε να συνθέσουμε σύμπλοκα του 

μαγγανίου τα οποία περιέχουν ως υποκαταστάτες αμινοξέα, περιέχουν ταυτόχρονα 

μεταλλικά κέντρα Mnn+ (n≥3), Ca2+ και υποκαταστάτες αμινοξέα, και τέλος 

παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με το ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II.  

Κατά τη διάρκεια της παρούσας Εργασίας παρασκευάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν 

τα εξής νέα σύμπλοκα: [Mn3
IIIO(saO)3(Cl)(Gly)(MeOH)3]∙1.87MeOH∙0.13H2O (1), 

[Mn2
IIIMnΙVO(Ph-saO)3(prop)2(Val)]∙2.8MeCN∙0.2H2O (2), 

[Mn3
IIIMn2

ΙVO2(OH)(Me-saO)6(Me-AlaΗ)]∙2MeCN∙1.45H2O (3), [Mn3
IIIO(napth-

saO)3(prop)(EtOH)2]∙2H2O (4), [Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5O2(ΟΗ)(Ph-

saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2]∙6.6MeCN∙1.23H2O (5) και [Mn4
III(Menapth-

saO)4(Menapth-saOH)4]∙3.5MeOH∙0.5H2O (6). Τα σύμπλοκα αυτά χαρακτηρίστηκαν 
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με Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ, και φασματοσκοπία IR, στοιχειακή ανάλυση και 

dc/ac μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας και μαγνήτισης. Τα σύμπλοκα 1-3 

περιέχουν φυσικό (ή τεχνητό) αμινοξύ, το σύμπλοκο  5 περιέχει ιόντα MnΙΙΙ, MnIV και 

CaII, ενώ τέλος, το σύμπλοκο 6 περιγράφει μια παραμορφωμένη κυβοειδή [Mn4
ΙΙΙ] 

δομή.  
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Abstract 

 
The oxygen evolving complex is a protein complex, located in photosystem II (PSII) 

and catalyzes the photosynthetic conversion of water into protons and electrons for 

the reduction of carbon dioxide to form carbohydrates. It also produces molecular 

dioxygen as byproduct of the reaction. The crystal structure of the complex has been 

solved recently in good resolution, revealing a [Mn4CaO5] core. The overall shape of 

the enzyme resembles a distorted "chair", in which the distorted base of the "seat" is 

formed by three manganese ions, the calcium ion and 4 oxygen "species", while the 

back of the "chair" is formed by the fourth manganese ion and the fifth oxygen 

"species". Thus, the base of the "seat" creates a distorted cubane-like shape. In 

addition, four H2O molecules were found to bind to the [Mn4CaO5] core, two of 

which are connected with Mn4 (W1, W2), and two connected with the Ca2+ ion (W3, 

W4). 

Understanding the importance of the above enzyme in the photosynthetic process and 

the cycle of life, we set as a goal to synthesize, characterize and study the magnetic 

properties of polynuclear complexes of manganese ions at intermediate oxidation 

levels with bioinorganic interest. On this basis, we attempted to synthesize manganese 

complexes containing i) amino acids as ligands, ii) Mnn+ (n ≥ 3) and Ca2+ metal 

centers as well as amino acids as ligands, and iii) complexes displaying structural 

similarity to the active center of photosystem II.  

The following six new complexes were synthesized, characterized and studied: 

[Mn3
IIIO(saO)3(Cl)(Gly)(MeOH)3]∙1.87MeOH∙0.13H2O (1), [Mn2

IIIMnΙVO(Ph-

saO)3(prop)2(Val)]∙2.8MeCN∙0.2H2O (2), [Mn3
IIIMn2

ΙVO2(OH)(Me-saO)6(Me-

AlaΗ)]∙2MeCN∙1.45H2O (3), [Mn3
IIIO(napth-saO)3(prop)(EtOH)2]∙2H2O (4), 

[Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5O2(ΟΗ)(Ph-saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2]∙6.6MeCN∙1.23H2O (5), 

[Mn4
III(Menapth-saO)4(Menapth-saOH)4]∙3.5MeOH∙0.5H2O (6). The complexes 

have been characterized by single-crystal X-ray crystallography, IR spectroscopy, 

elemental analysis and dc/ac magnetic susceptibility and magnetization 

measurements. Complexes 1-3 contain natural / artificial amino acids as ligands, 
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complex 5 contains MnΙΙΙ, MnIV and CaII ions, while, complex 6 contains a [Mn4
ΙΙΙ] 

core with a distorted cubane-like shape. 
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Α.   ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ1-6 
 
 
Καθώς διανύουμε το  κατώφλι του 21ου αιώνα, διαπιστώνουμε ότι η ανόργανη χημεία 

είναι ένας από τους επιστημονικούς κλάδους που αναπτύσσονται ταχέως. Κατά τη 

γνώμη μας, ένας από τους πιο βασικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας της 

ανόργανης χημείας είναι η βιοανόργανη χημεία. 

 
 
Α1.  Εισαγωγή και Ιστορική Αναδρομή 
 
Ο όρος «βιοανόργανη χημεία» προέρχεται από την ένωση των κλάδων της βιολογίας 

και της ανόργανης χημείας. Ο όρος αυτός δεν έχει αποδοθεί σωστά, καθώς 

προερχόταν από τη λανθασμένη πεποίθηση ότι η βιολογία ουσιαστικά σχετίζεται με 

την οργανική χημεία. Συνεπώς, με βάση αυτή τη θεώρηση μέχρι και τις αρχές του 

19ου αιώνα η χημεία ήταν διαιρεμένη σε δυο κύρια πεδία: την οργανική και την 

ανόργανη χημεία. Το πρώτο πεδίο περιελάμβανε ουσίες που προέρχονταν από 

ζωντανούς οργανισμούς, ενώ το δεύτερο πεδίο τη ‹‹νεκρή ύλη››. Ο διαχωρισμός 

αυτός έπαψε να ισχύει όταν συντέθηκε ‹‹οργανική ουρία›› από ‹‹ανόργανο›› 

κυανιούχο αμμώνιο το 1828 από τον Wöhler. Σήμερα, ο κλάδος της οργανικής 

χημείας είναι εκείνος που μελετάει τη χημεία των ενώσεων του άνθρακα και κυρίως 

των υδρογοναθράκων, καθώς επίσης και ενώσεις του άνθρακα με διάφορα 

ετεροάτομα όπως το οξυγόνο, το άζωτο και το θείο. 

Η αυξημένη μελέτη των ζώντων οργανισμών από τον κλάδο της βιοχημείας έδειξε  

ότι περιέχουν πολλά ‹‹ανόργανα›› στοιχεία, οδηγώντας έτσι στην δημιουργία ενός 

καινούργιου κλάδου, της βιοανόργανης χημείας ο οποίος περιλαμβάνει τη μελέτη 

των στοιχείων αυτών, και κυρίως των μετάλλων, καθώς και την αλληλεπίδραση τους 

με βιολογικά μόρια. Μόλις μετά το 1960, η βιοανόργανη χημεία έγινε ένα 

ανεξάρτητο και ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο. Οι λόγοι που οδήγησαν σε 

αυτήν την ανάπτυξη ήταν οι εξής: 

- Η ανακάλυψη νέων μεθόδων απομόνωσης και χαρακτηρισμού βιομορίων, όπως η 

χρωματογραφία, και νέων φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης, όπως η 

φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης ή εκπομπής, οι οποίες απαιτούν πολύ μικρές 

ποσότητες δείγματος για ανάλυση. Οι μέθοδοι αυτές, είχαν ως αποτέλεσμα να 

ανιχνευθούν αλλά και να χαρακτηριστούν διάφορα ιχνοστοιχεία μέσα σε βιολογικά 

μόρια. 
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- Οι προσπάθειες που έγιναν για την κατανόηση οργανικών, ανοργάνων και 

βιοχημικών αντιδράσεων, οι οποίες οδήγησαν σε μερική κατανόηση του βιολογικού 

ρόλου που έχουν ορισμένα «ανόργανα» στοιχεία, με αποτέλεσμα σήμερα να γίνονται 

πολλές προσπάθειες μίμησης βιοχημικών αντιδράσεων μέσω μελετών με ενώσεις 

μοντέλα. 

Τα χημικά στοιχεία που βρίσκονται στα βιολογικά συστήματα και είναι απαραίτητα  

για τη διατήρηση της ζωής μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 

(Πίνακας 1): τα στοιχεία που απαντώνται σε μεγάλη ποσότητα (Η, C, Ν, Ο, Ρ, S), τα 

μακροανόργανα στοιχεία και ιόντα (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, ΡΟ4
3-, SO4

2-), τα 

ιχνοστοιχεία (Fen+, Ζn+2, Cun+) και τα "υπερ-ολιγοστοιχεία" που αποτελούνται από 

αμέταλλα (F-, I-, Sen+, Si4+, Asn+, Β3+) και μέταλλα (Μnn+, Μοn+, Con+, Crn+, V5+, 

Nin+, Cd2+, Sn4+, Pb2+, Li2+).  Επίσης, υπάρχουν και άλλα βασικά στοιχεία που μπορεί 

να είναι απαραίτητα σε διάφορα βιολογικά είδη. Σε γενικές γραμμές το πόσο 

απαραίτητα είναι τα παραπάνω στοιχεία για τα βιολογικά συστήματα καθορίζεται 

από τα παρακάτω κριτήρια: i) κατά πόσον εμφανίζεται φυσιολογική ανεπάρκεια όταν 

το στοιχείο απομακρύνεται από τη διατροφή, ii) κατά πόσον η ανεπάρκεια αυτή 

εξαλείφεται  με την προσθήκη του εν λόγω στοιχείου στη διατροφή, και iii) αν 

επιτελεί μια συγκεκριμένη βιολογική λειτουργία. Εκτός από τον παράγοντα της 

διαθεσιμότητας, πολλές χημικές και φυσικές ιδιότητες των στοιχείων και των ιόντων 

είναι υπεύθυνες για την ένταξή τους στα βιολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε: το ιοντικό φορτίο, η ιοντική ακτίνα, οι προτιμώμενοι υποκαταστάτες, οι 

προτιμώμενες γεωμετρίες συναρμογής, το σπιν, κινητικοί παράγοντες, και τέλος, η 

χημική δραστικότητα των ιόντων σε διαλύματα. 

 
Πίνακας 1: Η ποσοστιαία περιεκτικότητα ορισμένων στοιχείων στο ανθρώπινο 

σώμα. 

     Στοιχείο                     % Ποσοστό 
                                     (κατά   βάρος) 

      Στοιχείο                     % Ποσοστό 
                                     (κατά     βάρος) 

Οξυγόνο 53.6 Πυρίτιο, Μαγνήσιο 0.04 

Άνθρακας 16.0 Σίδηρος, Φθόριο 0.005 

Υδρογόνο 13.4 Ψευδάργυρος 0.003 

Άζωτο 2.40 Χαλκός, Βρώμιο 0.0002 

Νάτριο 

Κάλιο 

 

0.10 

Μαγγάνιο 

Αρσενικό, Νικέλιο 

0.00002 

Χλώριο 0.09 Μόλυβδος,  0.000009 
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Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των 

μεταλλοϊόντων με τους διάφορους υποκαταστάτες ονομάζεται χημεία ένταξης ή 

συναρμογής. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στα διάφορα 

βιολογικά συστήματα και, συνεπώς, είναι πολύ σημαντικές για αυτά. Τα μεταλλικά 

ιόντα συγκρατούνται στη θέση τους μέσω δεσμών ένταξης με τους υποκαταστάτες 

τους, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι κατάλληλα διευθετημένοι γύρω από αυτά. Η 

φύση του δεσμού ένταξης των μεταλλικών κέντρων εξαρτάται από το μέγεθος και το 

φορτίο των μεταλλικών ιόντων καθώς και τη "σκληρότητα" των υποκαταστατών. 

Συγκεκριμένα, ιόντα με μικρή ιοντική ακτίνα και υψηλή οξειδωτική βαθμίδα όπως τα 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+, και Μnn+ ανήκουν στα "σκληρά" μεταλλοϊόντα (κατηγορία Α), 

ενώ τα μεταλλικά ιόντα με μεγαλύτερη ιοντική ακτίνα, η οποία είναι και πιο εύκολα 

πολώσιμη, όπως τα Ptn+, Hgn+, Cdn+, και Pbn+, ανήκουν στα "μαλακά" μεταλλοϊόντα 

(κατηγορία Β). Τέλος, μέταλλα μετάπτωσης  όπως τα Ζn2+, Cu2+ και Co2+ θεωρείται 

ότι ανήκουν μεταξύ της Α και Β ομάδας με ενδιάμεση «σκληρότητα». Οι 

υποκαταστάτες συνήθως κατηγοριοποιούνται με βάση την ομάδα του δότη και την 

πολωσιμότητά τους σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που 

περιέχουν ομάδες με δότες οξυγόνο (όπως τα καρβοξυλικά οξέα και οι αλκοόλες), 

ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υποκαταστάτες που περιέχουν ως δότες 

άτομα θείου ή φωσφόρου (όπως θειοαιθέρες, θειολικές ομάδες, φωσφίνες). Οι 

υποκαταστάτες που έχουν ως άτομα δότες άζωτο, όπως ιμιδαζόλιο, θεωρούνται ως 

"ενδιάμεσοι".  

Οι υποκαταστάτες που συναντώνται συχνά στα βιολογικά συστήματα είναι οι 

ακόλουθοι (Πίνακας 2): 

• Πλευρικές ομάδες πρωτεϊνών, όπως ιμιδαζόλιο και καρβοξυλικές ομάδες. 

• Προσθετικές ομάδες, όπως τετραπυρόλια και συμπαράγοντες όπως το  

φλαβινοαδένινο-δινουκλεοτίδιο (FAD) και η πυρρολοκινόλινο-κινόνη (PQQ). 

• Μικρά ιόντα, όπως ΟΗ-, Ο2
•-, S2-, OOH•-, CO3

2- και μικρά μόρια (O2, H2O) 

• Βάσεις νουκλεϊκών οξέων, όπως γουανίνη κτλ. 

• Φωσφορικά άλατα και ομάδες διολών που ανήκουν σε νουκλεϊκά οξέα. 
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Πίνακας 2: Παρουσία  χαρακτηριστικών υποκαταστατών στα βιολογικά συστήματα. 

Ομάδα Μέταλλο Βιολογικό σύστημα 
=Ο Fe, V Ένζυμα P-450 

-ΟΗ Fe, Zn Αφυδρογονάση 

Η2Ο Fe, Zn, Ca Πρωτεΐνες 

Ο2 Fe, Cu Αιμογλοβίνη, Αιμοκυανίνη, 

Αιμοερυθρίνη 

Ο2
•- Cu, Fe Σουπεροξειδική δισμουτάση 

OOH•- Fe Αιμοερυθρίνη 

NHCO2
- Ni Ουρεάση 

F- Fe Αναστολέας καταλάσης 

Cl- Mn Ενεργό κέντρο φωτοσυστήματος ΙΙ 

SR-(κυστεΐνη) Fe, Cu Φερρεδοξίνη, Πλαστοκυανίνη, 

Ένζυμα P-450 

CN- Co, Fe Βιταμίνη Β12, Υδρογονάσες 

ιμιδαζόλιο Cu, Zn, Fe, Mn, V Πλαστοκυανίνη, Ινσουλίνη 

ΝΟ3
-, SO3

2- Mo Αναγωγάσες 

τετραπυρρόλιο Fe, Co, Ni, Mg Αιμογλοβίνη 

 

 

Η παρουσία των μεταλλικών ιόντων στα βιολογικά συστήματα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη λειτουργία τους. Αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι τα 

βιολογικά συστήματα έχουν αναπτύξει τρόπους και μεθόδους πρόσληψης, μεταφοράς 

και αποθήκευσης των μεταλλικών ιόντων. Ανάλογα με τη λειτουργία των 

μεταλλικών ιόντων στα βιοσυστήματα, αυτά διακρίνονται σε: 

i. Δομικά, τα οποία συγκρατούν μέρη του πρωτεϊνικού κορμού σε μια 

κατάλληλη διευθέτηση για τη λειτουργία του συστήματος, όπως τα Ca2+ και 

Mg2+ (Πίνακας 3), 

ii. στα μεταλλικά ιόντα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση 

των ενζύμων επιτρέποντας σε αυτά να καταλύουν ενεργειακά δαπανηρές, 

αλλά και μηχανιστικά δύσκολες αντιδράσεις, όπως η μετατροπή του μοριακού 

αζώτου σε αμμωνία, η αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα και η 

αντιστρεπτή πρόσληψη, αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή του οξυγόνου, 
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Πίνακας 3: "Δομικά" μέταλλα και ενεργοποιητές ενζύμων. 

Μέταλλο Αριθμός συναρμογής,  
Γεωμετρία 

Λειτουργία και Παραδείγματα 

 

Mg2+ 

 

6, οκτάεδρο 

• Δομή υδρολασών και  

ισομερασών 

• Μεταφορά φωσφατασών  

• Ενεργοποίηση αντιδράσεων 

  

  Ca2+ 

 

6-8 ανάλογα με τον αριθμό 

συναρμογής 

• Δομικός παράγοντας  

• Μεταφορέας φορτίου και 

φωσφατασών 

• Ενεργοποίηση αντιδράσεων 

 

Zn2+ 

 

4, τετράεδρο 

• Δομικός παράγοντας  

• Ρύθμιση γονιδίων 

• Δομή αφυδρογονασών και 

δευδρογονασών 

Zn2+ 5, τετραγωνική πυραμίδα • Δομή υδρολασών και 

πεπτιδασών 

Mn2+ 6, οκτάεδρο • Δομή οξειδασών  

• Φωτοσύνθεση 

 

Cu2+ 

 

5, τετραγωνική πυραμίδα 

 

• Δομή οξειδασών και 

υδρολασών χαλκού τύπου ΙΙ  

• Μεταφορά οξυγόνου 

αιμοκυανίνης 

Fe2+ 6, οκτάεδρο • Μεταφορά οξυγόνου 

αιμογλοβίνης και μυογλοβίνης 

 
 
 
iii. μεταφορείς φορτίου, για ταχύτατη μεταφορά πληροφοριών, όπως τα Na+, Κ+ 

και Ca2+. Αυτά τα μεταλλικά ιόντα ελέγχουν βιολογικές διαδικασίες όπως η 

συστολή των μυών και η μεταβίβαση ερεθισμάτων στα νεύρα, 

iv. μεταφορείς ηλεκτρονίων, οι οποίοι είναι ουσιώδεις για τις ενεργειακές 

μετατροπές (Πίνακας 4). Συνήθως αυτά τα μεταλλικά ιόντα απαντώνται σε 

οξειδοαναγωγικά ζεύγη και πολλές φορές έχουν ασυνήθιστους αριθμούς 

οξείδωσης, 
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Πίνακας 4: Μέταλλα ως μεταφορείς ηλεκτρονίων. 

Μέταλλο Αριθμός Συναρμογής, 
Γεωμετρία 

Λειτουργία και 
παραδείγματα 

Fe2+ 4, τετράεδρο • Αζωτοδέσμευση 

νιτρογενασών 

• Μεταφορά 

ηλεκτρονίων 

οξειδασών 

 

Fe2+ 

 

6, οκτάεδρο 

Fe3+ 4, τετράεδρο • Αζωτοδέσμευση 

νιτρογενασών 

• Μεταφορά 

ηλεκτρονίων 

οξειδασών 

 

Fe3+ 

 

6, οκτάεδρο 

Cu+ 4, τετράεδρο • Μεταφορά 

ηλεκτρονίων 

πρωτεϊνών μπλε 

χαλκού τύπου  Ι 

 
Cu2+ 

 
4, τετράεδρο 

 

 

v. μεταλλικά κέντρα τα οποία συμμετέχουν ενεργά σε καταλυτικές διαδικασίες 

όπως το Νi2+ (Πίνακας 5). Ως γνωστόν, ο σχηματισμός, μεταβολισμός και η 

αποσύνθεση των οργανικών ενώσεων στους οργανισμούς συχνά απαιτεί όξινη 

ή βασική κατάλυση. Εφόσον όμως το φυσιολογικό pΗ κυμαίνεται σε τιμές 

κοντά στο 7, τέτοιες αντιδράσεις δεν μπορούν να γίνουν εύκολα και 

απαιτείται η παρουσία οξέων κατά Lewis για την καταλυτική δραστικότητα.  

vi. Τέλος, έχει βρεθεί ότι ορισμένα μέταλλα και ιδιαίτερα μέταλλα μετάπτωσης 

έχουν το ρόλο οργανομεταλλικών αντιδραστηρίων, όπως χαρακτηριστικά 

ισχύει στο συνένζυμο της κοβαλαμίνης το οποίο περιέχει έναν σ-δεσμό 

μεταξύ Co και πρωτοταγών άλκυλο ομάδων (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5: Καταλυτικά και "οργανομεταλλικά" μεταλλικά ιόντα. 

Μέταλλο Αριθμός Συναρμογής, Γεωμετρία Λειτουργία και 
παραδείγματα 

Cu2+ 4, επίπεδη τετραγωνική • Οξειδάσες χαλκού 

τύπου ΙΙ 

  

Co2+ 

 

4, τετράεδρο 

• Μεταφορά 

αλκυλομάδων και 

οξειδασών 

 

Co3+ 

 

6, οκτάεδρο 
• Μεταφορά 

αλκυλομάδων και 

βιταμίνης Β12 

         (κυανοκοβαλαμίνη) 

 

Co2+ 

 

6, οκτάεδρο 

• Μεταφορά 

αλκυλομάδων και 

βιταμίνης Β12 

 

Co+ 

 

6, οκτάεδρο με τον 6ο 

υποκαταστάτη συνήθως να λείπει 

• Μεταφορά 

αλκυλομάδων και 

βιταμίνης Β12 

Ni2+ 4, επίπεδη τετραγωνική • Δομή υδρογενασών 

και υδρολασών 

Mo4+  

6, οκτάεδρο 

• Αζωτοδέσμευση 

νιτρογενασών  

• Όξο-μεταφορά 

οξειδασών 

Mo5+ 

Mo6+ 

 

 

Α2.  Τομείς Βιοανόργανης Χημείας 
 

Η βιοανόργανη χημεία έχει δύο κύριες κατευθυντήριες οδούς έρευνας: τη μελέτη των 

φυσικώς απαντώμενων ανόργανων/μεταλλικών στοιχείων στη βιολογία και την 

εισαγωγή μεταλλικών ιόντων στα βιολογικά συστήματα τα οποία μπορούν να 

λειτουργήσουν ως «ανιχνευτές», φάρμακα και ως ρυθμιστές της γονιδιακής 

έκφρασης. Περιφερειακά ασχολείται και με θέματα όπως η σημασία των ανόργανων 

στοιχείων στη διατροφή, η τοξικότητα των ανόργανων ειδών, καθώς και η μεταφορά 

και αποθήκευση των μεταλλοϊόντων από τα βιολογικά συστήματα. 
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Μελετώντας τις αλληλεπιδράσεις των ανόργανων στοιχείων με τα βιολογικά 

συστήματα, η βιοανόργανη χημεία προσφέρει στη φαρμακολογία τη δυνατότητα 

σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων "ανοργάνων" φαρμάκων για την καταπολέμηση 

αρκετών ασθενειών. Ο ορίζοντας αυτός αναπτύχθηκε με την τεράστια επιτυχία που 

είχε το αντικαρκινικό φάρμακο cisplatin. Σήμερα το cisplatin μαζί με το carboplatin 

(Εικόνα 1) αποτελούν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα στην 

καταπολέμηση διαφόρων μορφών καρκίνου. 

 

 

 
 
Εικόνα 1: Δομή των αντικαρκινικών φαρμάκων cisplatin και carboplatin. 

 

 

Άλλος τομέας της σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας των βιοανόργανων 

χημικών, αποτελεί ο κλάδος της πυρηνικής φαρμακευτικής. Το κλινικό ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στους ραδιενεργούς πυρήνες που εκπέμπουν υψηλής 

έντασης ακτίνες γ όπως 99mΤο, 201Τi, 111Ιn, 67Ga , 51Co και 169Υb που χρησιμεύουν ως 

διαγνωστικά μέσα, αλλά και στους πυρήνες που εκπέμπουν β ακτινοβολία όπως 89Sr, 
153Sm και 186Re ως θεραπευτικά μέσα.  

Η βιοανόργανη χημεία ερευνά επίσης ενώσεις που είναι χρήσιμες και στον κλάδο της 

νευρολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Li+, το οποίο είναι γνωστό ότι 

επηρεάζει τη διάθεση με παρόμοιο τρόπο με το αλκοόλ. Αυτό ανακαλύφθηκε πριν 

από περίπου πενήντα χρόνια από τον Cade, και σήμερα απλά άλατα του Li+, όπως το 

ανθρακικό λίθιο (Li2CO3) και το κιτρικό λίθιο, χρησιμοποιούνται από το περίπου 

0.1% του πληθυσμού διαφόρων χωρών, για προληπτική αγωγή αλλά και για την 

θεραπεία της μανιοκατάθλιψης.  

Ένα άλλο ερευνητικό πεδίο της βιοανόργανης χημείας, είναι η σύνθεση ενώσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιδραστήρια αντίθεσης στη μαγνητική 

τομογραφία (MRI contrast agents). Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί πλέον ένα 

πανίσχυρο μέσο ανίχνευσης διαφόρων ασθενειών. Τα αντιδραστήρια αντίθεσης είναι 

παραμαγνητικά σύμπλοκα τα οποία μπορούν να μειώσουν τους χρόνους 
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αποδιέγερσης (relaxation time) γειτονικών πυρήνων υδρογόνου μέσω διπολικών 

αλληλεπιδράσεων. Αυτά τα "φάρμακα" χορηγούνται για να βελτιώσουν την ποιότητα 

του συγκεκριμένου οργάνου που απεικονίζεται, να ενισχύσουν τις διαφορές μεταξύ 

υγιών και ασθενών κυττάρων, και συνεπώς, να δείξουν την κατάσταση ενός οργάνου. 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται σε παραμαγνητικά σύμπλοκα των 

μετάλλων μετάπτωσης ή των λανθανιδίων όπως του Gd(ΙΙΙ). 

Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των βιοανόργανων χημικών επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στη μελέτη των μεταλλοενζύμων. Η κατανόηση της σχέσης 

αλληλεξάρτησης μεταξύ δομής και βιολογικής λειτουργίας ενός ενζύμου μπορεί να 

ανοίξει το δρόμο στην ανάπτυξη νέων βιομηχανικών καταλυτών. 

Ακόμα, σημαντικό ερευνητικό πεδίο αποτελεί η χρησιμοποίηση φασματοσκοπικά-

ενεργών «ανιχνευτών» (probes) για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν δομικά, 

κινητικά και θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά βιομορίων που περιέχουν μεταλλικά 

ενεργά κέντρα που είναι φασματοσκοπικώς σιωπηλά (silent), όπως ο Ζn(ΙΙ). 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η χρησιμοποίηση λανθανιδίων για την 

αντικατάσταση ιόντων Ca(ΙΙ), το οποίο είναι «φασματοσκοπικά σιωπηλό», σε 

πρωτεΐνες ασβεστίου όπως η  θερμολυσίνη και η καλμοδουλίνη. 

Τέλος, γίνονται προσπάθειες για τη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων από 

μεταλλοϊόντα τα οποία δεσμεύονται στις πρωτεΐνες, προκαλώντας κατάλληλες 

αναδιπλώσεις, για  να αλληλεπιδράσουν με άλλα μακρομόρια του κυττάρου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

Β. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Mn7-9  
 

 
Β1.  Εισαγωγή  
 
Το μαγγάνιο πήρε το όνομα του από την περιοχή της Μαγνησίας, έχει ατομικό 

αριθμό 25 και ατομικό βάρος 54.94. Η ηλεκτρονιακή του διαμόρφωση είναι 

[Ar]4s23d5 με ένα μόνο φυσικό ισότοπο, το 55Mn. Επίσης, 21 ραδιοϊσότοπα έχουν 

χαρακτηριστεί, με τα πιο σταθερά να είναι το 53Mn με χρόνο ημίσειας ζωής 3.7 

εκατομμύρια χρόνια, το 54Mn με χρόνο ημίσειας ζωής 312.3 ημέρες, και το 52Mn με 

χρόνο ημίσειας ζωής 5.591 ημέρες. Τα υπόλοιπα ραδιενεργά ισότοπα έχουν χρόνο 

ημιζωής που είναι μικρότερος από τρεις ώρες, ενώ η πλειονότητα αυτών έχουν χρόνο 

ημιζωής μικρότερο από ένα λεπτό.  

Το μαγγάνιο έχει σχετικά μεγάλη αφθονία, αποτελώντας περίπου το 0,085% του 

φλοιού της γης και δεύτερο σε αφθονία μέταλλο μετάπτωσης μετά το σίδηρο. Τα πιο 

συνηθισμένα μεταλλεύματα του μαγγανίου είναι τα οξείδια, τα ένυδρα οξείδια, τα 

πυριτικά και τα ανθρακικά άλατα, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα του μαγγανίου 

σήμερα λαμβάνεται από μεταλλεύματα ΜnΟ2 και MnCO3. 

Το μαγγάνιο είναι ασημί-γκρίζο μέταλλο, με αρκετά υψηλές τιμές ηλεκτρικής και 

θερμικής αγωγιμότητας και οξειδώνεται πολύ εύκολα. Το σημείο τήξης του είναι 

1246 oC, ενώ σε θερμοκρασία δωματίου δεν είναι ιδιαίτερα δραστικό στον αέρα παρά 

το γεγονός ότι είναι αρκετά ηλεκτροθετικό. Ωστόσο οξειδώνεται με O2 προς 

σχηματισμό Mn3O4, αντιδρά με Ν2 για να δώσει Mn3N2, και με Cl2 προς MnCl2. 

Τέλος, στις διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες που παρουσιάζει διαθέτει ασύζευκτα 

ηλεκτρόνια και συνεπώς είναι παραμαγνητικό (εκτός από την οξειδωτική βαθμίδα 

+7). 

Το μεταλλικό μαγγάνιο παράγεται με αναγωγή των οξειδίων του με νάτριο, μαγνήσιο 

και αλουμίνιο, ή από ηλεκτρόλυση. Ανάλογα με την οξειδωτική τους βαθμίδα, τα 

ιόντα μαγγανίου έχουν διάφορα χρώματα και χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ως 

χρωστικές ουσίες. Το φωσφορικό μαγγάνιο χρησιμοποιείται για την εξαφάνιση  της 

σκουριάς και την αποτροπή διάβρωσης του χάλυβα. Επίσης τα  υπερμαγγανικά άλατα 

των αλκαλίων και αλκαλικών γαιών είναι ισχυρά οξειδωτικά. Τέλος, το διοξείδιο του 

μαγγανίου χρησιμοποιείται ως κάθοδος (αποδέκτης ηλεκτρονίων) σε αλκαλικές 

μπαταρίες και σε μπαταρίες τύπου ψευδαργύρου-άνθρακα. 
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Οι πιο κοινές οξειδωτικές βαθμίδες του μαγγανίου είναι οι +2, +3, +4 και +7, με πιο 

συνήθη την +2 (Εικόνα 2). Παρόλα αυτά, έχουν αναφερθεί και καταστάσεις 

οξείδωσης από -3 έως +1, καθώς και οι καταστάσεις +5 και +6. Στον πίνακα 6 

παρουσιάζονται μερικά χαρακτηριστικά σύμπλοκα μαγγανίου, καθώς και οι διάφορες 

οξειδωτικές του βαθμίδες σε αυτά. 

 

Πίνακας 6: Μερικά χαρακτηριστικά σύμπλοκα του μαγγανίου. 

Οξειδωτική 
βαθμίδα 

Αριθμός 
συναρμογής 

Γεωμετρία Παράδειγμα 

Mn-3 4 Τετράεδρο  [Mn(NO)3CO] 

Mn-2 4 ή 6 Τετραγωνική [Mn(phthalocyanine)]-2 

Mn-1 5 Τριγωνική διπυραμίδα [Mn(CO)5
-] 

4 ή 6 Τετραγωνικό [Mn(phthalocyanine)]-3 

Mn0 6 Οκτάεδρο [Mn2(CO)10] 

Mn1, d6 6 Οκτάεδρο [Mn2(CO)5Cl] 

 

 

 

 

 

Mn2, d5 

2 Γραμμικό  {Mn[C(SiMe3)3]2} 

 

3 Επίπεδο τριγωνικό [Mn{N(SiMe3)2}3]− 

4 Τετράεδρο, Τετραγωνική [MnCl4]2−  

[Mn(H2O)4]SO4·H2O 

5 Τριγωνική Διπυραμίδα Tbp[Mn(ntb)Cl]Cl 

[Mn(trenMe6)Br]Br 

6 Οκτάεδρο [Mn(H2O)6]2+ 

7 Πενταγωνική διπυραμίδα [MnX2(N5macrocycle)] 

8 Δωδεκάεδρο [Mn(NO3)2(N4Schiff base)] 

 

Mn3, d4 

3 Επίπεδο τριγωνικό [Mn(S2C6H3Me)2]− 

4 Τετραγωνική [MnI3(PMe)2] 

5 Τετραγωνική πυραμίδα [Mn(acac)3] 

6 Τετράεδρο [Mn(terpy)F3] 

Mn4, d3 4 Τετράεδρο [Mn(1-norbornyl)4] 

6 Οκτάεδρο MnCl62− 

Mn5, d2 4 Τετράεδρο MnO4
3− 

Mn6, d1 4 Τετράεδρο [Mn(NBut )2(μ-NBut )]2 

Mn7, d0 3 Επίπεδο MnO3
+ 

4 Τετράεδρο MnO3F 
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Εικόνα 2: Δυναμικά αναγωγής (Ε0/V) για διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες του 

μαγγανίου (ελήθφη από την παραπομπή 8). 

 
 
 
Β2.  Σύμπλοκα του Mn(ΙΙ)  
 
Αυτή είναι η πιο κοινή και σταθερή οξειδωτική βαθμίδα του Mn. Σε ουδέτερο ή 

όξινο υδατικό διάλυμα σχηματίζεται απαλό ροζ [Μn(H2O)6]2+, το οποίο είναι 

ανθεκτικό στην οξείδωση, ενώ σε βασικά διαλύματα σχηματίζεται Mn(OH)2 το οποίο 

οξειδώνεται εύκολα από τον αέρα. Το Mn(II) θεωρείται «σκληρό» οξύ κατά Lewis 

και, συνεπώς, προτιμά υποκαταστάτες με άτομα δότες Ο. Τέλος, ενώσεις με 

υποκαταστάτες  που περιέχουν ως άτομα δότες Ρ, As και S είναι επίσης γνωστές, αν 

και λίγες.  

Το Mn(II) έχει 3d5 ηλεκτρονιακή διαμόρφωση (Εικόνα 4) και ως επί το πλείστον τα 

σύμπλοκα του είναι υψηλού σπιν (high-spin) λόγω της σταθερής κατάστασης των 

ημισυμπληρωμένων d τροχιακών, ενώ λίγα είναι τα σύμπλοκα χαμηλού σπιν (low- 

spin) τα οποία έχουν απομονωθεί (π.χ. [Μn(CN)6]4-). Ο αριθμός συναρμογής, και 

συνεπώς, οι γεωμετρίες των συμπλόκων του Mn(II) ποικίλουν λόγω της ενέργειας 

σταθεροποίησης του πεδίου υποκαταστατών για τη διαμόρφωση υψηλού σπιν και 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από στερικές και ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις των 

υποκαταστατών. Ο πιο συχνός αριθμός συναρμογής είναι 6, ενώ μικρότεροι αριθμοί 

συναρμογής (3, 4 και 5) είναι αρκετά σπάνιοι. Τέλος, υψηλότεροι αριθμοί ένταξης (7 

και 8) είναι πιο συχνά απαντώμενοι από ότι σε άλλα στοιχεία μετάπτωσης της 

πρώτης σειράς, κάτι το οποίο δικαιολογείται από το μεγαλύτερο μέγεθος του Mn(II) 

σε σχέση με τα άλλα μέταλλα. Σε οκταεδρικό πεδίο, η κατάσταση υψηλού σπιν δίνει 
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απαγορευμένες μεταπτώσεις με βάση το σπιν αλλά και τη συμμετρία, 

δικαιολογώντας έτσι το εξαιρετικά χλωμό χρώμα τέτοιων ενώσεων. Σε τετραεδρικό 

πεδίο (Εικόνα 3), οι μεταβάσεις εξακολουθούν να είναι απαγορευμένες με βάση το 

σπιν, αλλά όχι πλέον με βάση την συμμετρία. Έτσι, οι μεταβάσεις αυτές είναι 

περίπου 100 φορές ισχυρότερες και οι ενώσεις έχουν ένα αξιοσημείωτο ανοιχτό 

κίτρινο-πράσινο χρώμα. Σε καταστάσεις χαμηλού σπιν οι ενώσεις έχουν έντονο 

χρώμα εφόσον υπάρχουν επιτρεπόμενες μεταπτώσεις οι οποίες εμφανίζονται στην 

ορατή περιοχή.  

 

 

 
 
Εικόνα 3: Άρση του ενεργειακού εκφυλισμού των d τροχιακών του Mn(II)  σε 

οκταεδρικό πεδίο υψηλού και χαμηλού σπιν, καθώς και σε τετραεδρικό πεδίο. 

 
 
Η ισχυρά παραμαγνητική συμπεριφορά του Mn(II) δυστυχώς καθιστά δύσχρηστο το 

NMR, δίνοντας ευρείες κορυφές. Η περίθλαση ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλου παρέχει 

την πιο συνήθη μορφή χαρακτηρισμού των συμπλόκων του, καθώς χρησιμοποιείται 

όλο και περισσότερο για τον χαρακτηρισμό τέτοιων ενώσεων. Οι μελέτες 

διαλυμάτων παραμένουν αρκετά δύσκολες καθώς αυτά τα συστήματα είναι συνήθως 
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ασταθή, οδηγώντας συχνά σε λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με τη φύση των 

ενώσεων σε διάλυμα. Τα συμβατικά φάσματα EPR Χ- και Q-μπάντας είναι γενικά 

πολύπλοκα και συχνά δύσκολο να ερμηνευθούν. Η πρόσφατη χρήση της 

φασματοσκοπίας υψηλής συχνότητας πεδίου EPR (HF-EPR) έχει οδηγήσει σε 

απλουστευμένα φάσματα με αξιοσημείωτη ανάλυση παρέχοντας ακριβή 

προσδιορισμό του ηλεκτρονικών παραμέτρων των υπό μελέτη συμπλόκων.   

 
 
 
 
Β3.  Σύμπλοκα του Mn(ΙΙΙ)  
 
Η ανάπτυξη της χημείας του Mn(III) υπήρξε βραδεία λόγω του ότι το Μn(III) 

υφίσταται αυτό-οξειδοαναγωγή, ιδίως σε υδατικό διάλυμα, προς Mn(IV) (ως σταθερό 

ΜnΟ2) και Μn(II). Ομοίως, η σύνθεση συμπλόκων Mn(III) από την οξείδωση του 

Μn(II) συνήθως οδηγεί στο σχηματισμό του αδιάλυτου και πολύ σταθερού ΜnΟ2. Η 

χημεία του Mn(III) αρχικά περιελάμβανε διπυρηνικά, τριπυρηνικά και 

τετραπυρηνικά σύμπλοκα με όξο, άλκοξο και καρβοξυλάτο γέφυρες ως μοντέλα του 

ενεργού κέντρου του φωτοσυστήματος ΙΙ. Πλέον, η χημεία ένταξης του Mn(III) έχει 

εξελιχθεί πάρα πολύ, οδηγώντας σε πολυπυρηνικά σύμπλοκα διαφόρων 

πυρηνικοτήτων και ποικιλία υποκαταστατών. Οι πιο συχνοί αριθμοί συναρμογής που 

παρατηρούνται για το Mn(III) είναι 5 και 6. Εφόσον η ηλεκτρονική διαμόρφωση του 

Mn(III) είναι 3d4, η κατάσταση υψηλού σπιν σε οκταεδρικό πεδίο υπόκειται σε 

παραμόρφωση Jahn-Teller. Αυτή η παραμόρφωση χρησιμεύει συχνά για τον 

προσδιορισμό πολύεδρων Mn(III) σε ενώσεις μικτού σθένους. Τέλος, υπάρχουν λίγα 

παραδείγματα συμπλόκων χαμηλού σπιν, όπως τα [Μn(CN)6]3- και [MnH3(dmpe)2], 

καθώς και μερικά παραδείγματα μακροκυκλικών ενώσεων που περιέχουν Mn(III). Τα 

ηλεκτρονικά φάσματα των d4 συστημάτων έχουν σπιν επιτρεπόμενες d-d μεταβάσεις, 

και συνεπώς οι ενώσεις του Mn(III) έχουν αρκετά έντονο χρώμα (έντονο μωβ-

κόκκινο). Η τεχνική του HF-EPR έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στη 

διερεύνηση της ηλεκτρονιακής δομής συστημάτων με ακέραιες τιμές σπιν όπως το 

Mn(III) υψηλού σπιν (S=2), τα οποία είναι συνήθως πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν 

λόγω της μαγνητικής τους ανισοτροπίας στις συχνότητες Χ- και Q-μπάντας.  
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Β4.  Σύμπλοκα του Mn(IV) 
 
Στα σύμπλοκα του Mn(IV), τα κέντρα Mn(IV) έχουν ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 3d3 

με σπιν 3/2, υιοθετώντας συνήθως οκταεδρική γεωμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος της 

χημείας του Mn(IV) περιλαμβάνει υποκαταστάτες με άτομα δότες οξυγόνου. Η πιο 

αντιπροσωπευτική ένωση Mn(IV) είναι το MnO2 το οποίο σχηματίζεται εύκολα σε 

υδατικό διάλυμα. Το MnO2 είναι αδρανές στα περισσότερα οξέα, εκτός αν θερμανθεί 

οπότε λειτουργεί σαν οξειδωτικός παράγοντας αναλόγως με το οξύ που υπάρχει, 

όπως φαίνεται για παράδειγμα στην παρακάτω αντίδραση κατά την οποία παράγεται 

αέριο χλώριο. 

 
MnO2 + 4HCl→MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 

 

 

 
Β5.  Σύμπλοκα μικτών οξειδωτικών καταστάσεων (ΙΙ-ΙV) 
 
Εκατοντάδες νέες ενώσεις έχουν πλέον χαρακτηριστεί στις οποίες το μαγγάνιο 

βρίσκεται σε παραπάνω από μία οξειδωτικές βαθμίδες. Οι περισσότερες από αυτές 

φέρουν καρβοξυλικούς/καρβοξυλάτο υποκαταστάτες, ενώ υπάρχουν και σύμπλοκα 

που περιέχουν ως υποκαταστάτες πυριδίνη, πυραζολυλοβορίδια 

τριαζακυκλοεννεάνια, και βάσεις Schiff διαφόρων ειδών. Οι μεταλλικοί "πυρήνες" 

μερικών τέτοιων αντιπροσωπευτικών ενώσεων φαίνονται στην Εικόνα 4, και όπως 

φαίνεται οι δομές ποικίλουν από αρκετά απλές έως εξαιρετικά πολύπλοκες.  

 

 
Εικόνα 4: Χαρακτηριστικές δομές μεταλλικών "πυρήνων" συμπλόκων μικτού- 

σθένους του μαγγανίου (ελήθφη από την παραπομπή 8). 
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Β6.  Σύμπλοκα του Mn(V), (VI) και (VII)  
 
Οι περισσότερες από τις ενώσεις μαγγανίου που έχουν υψηλές οξειδωτικές βαθμίδες 

περιλαμβάνουν όξο υποκαταστάτες. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ενώσεις σε αυτές 

τις οξειδωτικές βαθμίδες που έχουν συντεθεί και  χαρακτηριστεί, με νιτρίδο και ίμιδο 

υποκαταστάτες. 

Το Mn(V) μπορεί να παραχθεί όταν διοξείδιο του μαγγανίου διαλυθεί σε τήγμα 

νιτρώδους νατρίου. H πιο χαρακτηριστική ένωση του Mn(V) είναι το πράσινο 

Ba3(MnO4)2 το οποίο παρασκευάζεται από την αντίδραση BaCO3 και MnO3 ή 

MnCO3 στους 900οC παρουσία αέρα. Το Ba3(MnO4)2 χρησιμοποιείται στην 

οργανική χημεία ως βάση και ως οξειδωτικό μέσο. Τέλος, τα σύμπλοκα του Mn(V) 

που έχουν ερευνηθεί έχουν συνήθως αριθμό συναρμογής 4 και περιέχουν κυρίως 

οξυγονούχους και κυανιούχους υποκαταστάτες, άτομα αζώτου ως δότες και, τέλος, 

βάσεις Schiff. 

Το Mn(VI) απαντάται φυσικώς ως το σκούρο πράσινο ιόν MnO4
2-, το οποίο 

σχηματίζεται από την αντίδραση MnO2 και KOH(τήγμα) σε αέρα νιτρικού καλίου ή 

άλλου οξειδωτικού μέσου. Το Κ2ΜnO4 χρησιμοποιείται ως οξειδωτικό μέσο 

αλκοολών και αλδεϋδών. Όσον αφορά τα σύμπλοκα  του Mn(VI) ο πιο συνηθισμένος 

αριθμός συναρμογής ένταξης του είναι το 4.  

Το μωβ ΚΜnΟ4 είναι η πιο γνωστή ένωση Mn(VII) και χρησιμοποιείται ευρέως ως 

οξειδωτικό μέσο στην παρασκευαστική και αναλυτική χημεία, ενώ οι πιο 

συνηθισμένοι αριθμοί ένταξης των ιόντων του Mn(VII) είναι 3 και 4. 
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Γ. Η ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ7, 8, 10-27 
 
 
 
Γ1.  Εισαγωγή  
 
Το μαγγάνιο κατέχει σημαντικό ρόλο στη χημεία των βιολογικών συστημάτων καθώς 

είναι απαραίτητος μεταλλικός συμπαράγοντας για μεγάλο αριθμό ενζύμων τα οποία 

καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του φάσματος της ενζυμικής λειτουργικότητας σε 

προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς όπως 

αναφέρθηκε το μαγγάνιο είναι ένα από τα πιο συχνώς απαντώμενα στοιχεία στο 

φλοιό της Γης. 

Όσον αφορά τις πρωτεΐνες, το μαγγάνιο εμφανίζεται συνήθως στην +2, +3 και +4 

οξειδωτική βαθμίδα με πιο συνήθη την +2. Το Mn(II) είναι συνήθως εξαενταγμένο 

αν και έχουν αναφερθεί και παραδείγματα με αριθμό συναρμογής 4 και 5. Σε όλες τις 

κρυσταλλογραφικά χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες μαγγανίου το περιβάλλον 

συναρμογής περιέχει κυρίως άτομα οξυγόνου ως δότη. Εκτός από τις πλευρικές 

ομάδες των πρωτεϊνών που λειτουργούν ως δότες, το Mn(II) μπορεί να δεσμευθεί σε 

ένα ή περισσότερα άτομα οξυγόνου φωσφορικών ομάδων των υποστρωμάτων, 

ενζύμων όπως το ΑΤΡ. Το Mn(III) σε όλες τις δομικά χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες 

είναι δεσμευμένο σε τουλάχιστον ένα κατάλοιπο ιστιδίνης, ενώ για το Mn(II) 

υπάρχουν μόνο δύο παραδείγματα στα οποία δεσμεύεται με άτομα θείου κυστεΐνης ή 

μεθιονίνης. Εξαιτίας της πληθώρας των ενζύμων που περιέχουν μαγγάνιο, παρακάτω 

περιγράφονται τα σημαντικότερα εξ αυτών, ενώ κατηγοριοποιούνται σε 

μονοπυρηνικά και διπυρηνικά με βάση τον αριθμό των μαγγανίων που περιέχουν στο 

ενεργό τους κέντρο. Μια ξεχωριστή κατηγορία είναι το φωτοσύστημα II το οποίο 

περιέχει ένα τετραπυρηνικό σύμπλοκο μαγγανίου στο ενεργό του κέντρο, και στο 

οποίο θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε ξεχωριστή ενότητα. 

 
 
 
Γ2.  Ένζυμα με μονοπυρηνικό ενεργό κέντρο 
 
 
Υπεροξειδάση του μαγγανίου  
 
Οι υπεροξειδάσες είναι πρωτεΐνες αίμης που καταλύουν την οξείδωση μιας μεγάλης 

ποικιλίας υποστρωμάτων μέσω αντίδρασης με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το έντονο 
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ενδιαφέρον για αυτά τα ένζυμα οφείλεται στην ικανότητά τους να αποικοδομούν 

λιγνίνη (τρισδιάστατο πολυμερές που αποτελεί συστατικό των κυτταρικών 

τοιχωμάτων διαφόρων φυτών) και διάφορους ρυπαντές. Κάθε μόριο αυτής της 

πρωτεΐνης περιέχει περίπου 360 αμινοξέα, μια προσθετική ομάδα σιδήρου 

φωτοπορφυρίνης IX, δύο ιόντα Ca(II) και ένα Mn(II). Η κρυσταλλική δομή του 

ενζύμου από το λευκό μύκητα σήψης, Phanerochaete chrysosporium, έχει 

προσδιοριστεί και έχει βρεθεί ότι η συνολική πτύχωση των πολυπεπτιδίων είναι ίδια 

με άλλες υπεροξειδάσες. Το Mn(II) είναι εξαενταγμένο με δύο μόρια νερού, και 

τέσσερις καρβοξυλικούς υποκαταστάτες προερχόμενους από τα Glu-35, Glu-39, Asp-

179, και ένα προπιονικό κατάλοιπο συνδεδεμένο σε αίμη (Εικόνα 5).  

 

 
 
Εικόνα 5: Το ενεργό κέντρο του ενζύμου υπεροξειδάση του μαγγανίου (ελήθφη από 

την παραπομπή 7). 

 
 
 
Σουπεροξειδική δισμουτάση (SOD) 
 
Η σουπεροξειδική δισμουτάση καταλύει την παρακάτω αντίδραση:  

 
2O2

– + 2H+→ H2O2 + O2 
 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι της SOD ανάλογα με τα μεταλλικά κέντρα 

που περιέχουν: Cu/Zn-SOD, FeSOD, NiSOD και MnSOD. Οι Mn-SODs, οι οποίες 

σχετίζονται δομικά με τις FeSODs, έχουν μοριακό βάρος περίπου 23 kDa και 

λειτουργούν είτε ως διμερή είτε ως τετραμερή. Η Mn-SOD καταλύει την παρακάτω 

σειρά αντιδράσεων, η οποία εμπεριέχει ένα κύκλο οξείδωσης-αναγωγής του 

μεταλλικού κέντρου: 

 
MnIIISOD + O2

– + H+ → MnIISODH+ + O2 

MnIISODH+ + H+ + O2
– → MnIIISOD + H2O2 
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Το μεταλλικό κέντρο έχει τριγωνική διπυραμιδική γεωμετρία, στην οποία οι 

ισημερινές θέσεις καταλαμβάνονται από δυο άτομα αζώτου ιμιδαζολίων δυο μορίων 

ιστιδίνης και ένα οξυγόνο ενός μορίου ασπαρτικού οξέος, ενώ στις αξονικές θέσεις 

υπάρχει ένας ακόμη ιστιδινικός δακτύλιος ιμιδαζολίου και ένα οξυγόνο ενός μορίου 

νερού (Εικόνα 6). 

 

 
 
Εικόνα 6: Το ενεργό κέντρο του ενζύμου MnSOD (ελήθφη από την παραπομπή 7). 

 

Όσον αφορά τον μηχανισμό δράσης του ενζύμου (Εικόνα 7) κατά τη διάρκεια της 

σταθερής κατάστασης του κύκλου, η πλειονότητα των MnSODs είναι σε ανενεργή 

κατάσταση η οποία μετατρέπεται ταχέως στο ενεργό ένζυμο όταν καταναλώνεται 

σουπεροξείδιο. Από μελέτες έχει βρεθεί ότι στην ανενεργή κατάσταση το ένζυμο έχει 

+3 οξειδωτική βαθμίδα.  
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Εικόνα 7: Προτεινόμενος μηχανισμός δράσης του ενζύμου MnSOD (ελήθφη από την 

παραπομπή 7) . 

DAHP συνθάση 

 

Η DAHPS (3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthetase) είναι το 

αρχικό ένζυμο στο μονοπάτι που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση αρωματικών 

ενώσεων σε μικροοργανισμούς και φυτά. Το ένζυμο αυτό καταλύει την αντίδραση 

που φαίνεται παρακάτω: 

 

 
 

Η δομή της DAHP συνθάσης της Ε. coli  (Εικόνα 8) έχει μελετηθεί και έχει βρεθεί να 

περιέχει στο ενεργό της κέντρο Μn(II). Το Μn(II), το οποίο είναι ο πιο 

αποτελεσματικός μεταλλικός ενεργοποιητής της DAHP συνθάσης, συναρμόζεται με 

τέσσερις πλευρικές αλυσίδες αμινοξέων, ένα μόριο 2-φωσφογλυκολικού οξέος (PGL) 

και ένα μόριο νερού, σχηματίζοντας οκταεδρική γεωμετρία. Η δομή αυτή είναι 

αξιοσημείωτη καθώς περιέχει ένα σπάνιο παράδειγμα δεσμού Μn-S σε πρωτεΐνη. Ο 

δεσμός Μn-S  είναι αρκετά μεγάλος, 2.74 Å. 
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Εικόνα 8: Το ενεργό κέντρο της DAHP συνθάσης  με το PGL υπόστρωμα 

προσδεδεμένο στο Μn(II) (ελήθφη από την παραπομπή 7). 

Πυροφωσφατάση 

 
Οι ανόργανες πυροφωσφατάσες (PPi-ασες) βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα, 

καταλύοντας την υδρόλυση του πυροφωσφορικού ανιόντος (P2O7
4-) προς φωσφορικό 

ανιόν. Όλα τα γνωστά ένζυμα πυροφωσφατάσης διαθέτουν ένα δισθενές μεταλλικό 

ιόν για κατάλυση, με το Mn(II) να παρουσιάζει συνήθως την υψηλότερη 

δραστικότητα. Η κρυσταλλογραφική μελέτη του ενεργού κέντρου του Streptococcus 

mutans (Εικόνα 9) έδειξε ότι στο ενεργό του κέντρο περιέχει ένα Mn(II) το οποίο 

φέρει ως υποκαταστάτες πλευρικές αλυσίδες ιστιδίνης και γλουταμικού οξέος.  

 

 

 
 
Εικόνα 9: Το ενεργό κέντρο της πυροφωσφατάσης του Streptococcus mutans 

(ελήθφη από την παραπομπή 7). 

 
 
Οξαλική αποκαρβοξυλάση 
 
Η οξαλική αποκαρβοξυλάση μετατρέπει το οξαλικό οξύ σε μυρμηγκικό οξύ και CO2, 

ενώ απαιτεί Mn(II) και οξυγόνο για να καταστεί ενεργή. Από ανάλυση που έγινε στο  

ένζυμο Bacillus subtilis βρέθηκε ότι διαθέτει δυο υπομονάδες με κάθε υπομονάδα να 

διαθέτει μια θέση πρόσδεσης Mn(II), οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 26 Å. Τα δυο 

ιόντα Mn(II) φέρουν ως υποκαταστάτες τέσσερα πρωτεϊνικά κατάλοιπα∙ τρεις 

ιστιδίνες και ένα καρβοξυλικό οξυγόνο γλουταμικού οξέος. Τέλος, το μεταλλικό ιόν 

του ενός κέντρου συμπληρώνει την οκταεδρική του γεωμετρία με δυο μόρια νερού, 

ενώ το άλλο με ένα μόριο νερού και ένα μόριο μυρμηγκικού οξέος (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 10: Ένα εκ των δυο ενεργών κέντρων της οξαλικής αποκαρβοξυλάσης του 

Bacillus subtilis. Το δεύτερο ενεργό κέντρο έχει παρόμοια δομή στην οποία το 

μυρμηγκικό οξύ αντικαθίσταται από ένα μόριο νερού (ελήθφη από την παραπομπή 

7). 

 
 
 
Οξαλική οξειδάση 
 
Η οξαλική οξειδάση καταλύει τη μετατροπή του οξαλικού οξέος προς CO2 και 

υπεροξείδιο του υδρογόνου όπως φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση:  

 
C2O4

2– + O2 + 2H+ → H2O2 + 2CO2 

 
Η δομή του ενζύμου από το Hordeum vulgare αποκάλυψε ότι η σφαίρα συναρμογής 

του Mn(II) είναι ίδια με εκείνη της οξαλικής αποκαρβοξυλάσης που περιγράφηκε 

παραπάνω. Μια πιθανή εξήγηση για τη διαφορετική δραστικότητα αυτών των δυο 

ενζύμων παρόλο που το ενεργό τους κέντρο είναι δομικά ίδιο, είναι ότι το ενεργό 

κέντρο της οξαλικής οξειδάσης στερείται ενός δότη πρωτονίων, ενώ η οξαλική 

αποκαρβοξυλάση έχει αρκετά πιθανά κατάλοιπα αμινοξέων που μπορούν να δράσουν 

ως δότες πρωτονίων.  

 
 
 
ΜECDP συνθάση 
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Η 2-C-μέθυλ-D-ερυθριτόλo-2,4-κυκλοδιφωσφορική συνθάση καταλύει τη μετατροπή 

του 4-διφωσφοκυτίδυλο-2-C-μέθυλ-D-ερυθριτόλο-2-φωσφορικού σε 2-C-μέθυλ-D-

ερυθριτόλo-2,4-κυκλοδιφωσφορικό (MECDP) όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 
 
 

Η αντίδραση αυτή είναι μέρος του μονοπατιού της βιοσύνθεσης ισοπρενοειδών σε 

πολλά φυτά και βακτήρια. Η δομή του ενζύμου της  Ε.coli μελετήθηκε και βρέθηκε 

ότι έχει προσδεδεμένο Mn(II), μονοφωσφορική κυτοσίνη και 2-Ο-μέθυλ-D-

ερυθριτόλo-2,4-κυκλοδιφωσφορικό. Το ένζυμο στην κρυσταλλική του μορφή είναι 

τριμερές με τα τρία μονομερή να είναι πακεταρισμένα σε κυκλική διευθέτηση. Το 

ενεργό κέντρο (Εικόνα 11) βρίσκεται στην διεπιφάνεια δύο γειτονικών μονομερών, 

ενώ όλοι οι υποκαταστάτες που συναρμόζονται με το Mn(II) ανήκουν σε ένα 

μονομερές και ένα μόριο MECDP.  

 

 
 
Εικόνα 11: Το ενεργό κέντρο της συνθάσης MECDP (ελήθφη από την παραπομπή 

7). 

 
 
 
Γ3.  Ένζυμα με διπυρηνικό ενεργό κέντρο 
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Αμινοπεπτιδάση 
  
Οι αμινοπεπτιδάσες καταλύουν την υδρόλυση του αμινικού άκρου των 

πολυπεπτιδίων και των πρωτεϊνών. Η ανθρώπινη κλωστριδιακή αμινοπεπτιδάση 

διασπά οποιοδήποτε Ν-τερματικό κατάλοιπο αμινοξέος πολυπεπτιδικών αλυσίδων, 

συμπεριλαμβανομένης και της προλίνης, της οποίας η κυκλική δομή την προστατεύει 

έναντι μη ειδικής πρωτεολυτικής διάσπασης. Το διπυρηνικό ένζυμο έχει 

χαρακτηριστεί δομικώς (Εικόνα 12) και έχει μελετηθεί με τη χρήση EPR, EXAFS, 

και XANES. Τα δυο μεταλλικά κέντρα Mn(II) απέχουν ~3.3 Å, ενώ οι σφαίρες 

ένταξης των μεταλλικών κέντρων περιέχουν κατάλοιπα ιστιδίνης, ασπαραγινικού και 

γλουταμινικού αμινοξέος. Τέλος, το διμεταλλικό ενεργό κέντρο γεφυρώνεται από ένα 

μόριο μ-H2O (ή μ-ΟΗ-), το οποίο δρα ως πυρηνόφιλο για την προσβολή του 

σχαζόμενου πεπτιδικού δεσμού του υποστρώματος. 

  
 

 
 
Εικόνα 12: Το ενεργό κέντρο της αμινοπεπτιδάσης P της E. coli (ελήθφη από την 

παραπομπή 7).  

 
 
 
Αργινάση 
 
Ο ρόλος της αργινάσης, η οποία περιέχει δύο ιόντα δισθενούς μαγγανίου στο ενεργό 

της κέντρο, είναι να καταλύει τη μετατροπή της L-αργινίνης σε ορνιθίνη και ουρία 

όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Η μελέτη της δομής της αργινάσης σε ανάλυση 2.1 Å του ήπατος αρουραίου, 

αποκάλυψε ότι είναι τριμερής. Σε κάθε υπομονάδα του τριμερούς υπάρχει ένα 

διπυρηνικό κέντρο Mn(II)  το οποίο είναι υπεύθυνο για την καταλυτική δράση του 

ενζύμου (Εικόνα 13). Το Mn(1), έχει τετραγωνική πυραμιδική γεωμετρία, και 

συναρμόζεται με τρία άτομα οξυγόνου [Asp124 (Ο1), Asp128 (Ο1), Asp232 (Ο1)], 

ένα άτομο αζώτου (His101), και ένα γεφυρωτικό μόριο νερού. Το δεύτερο άτομο 

μαγγανίου, Mn(2), έχει παραμορφωμένη οκταεδρική γεωμετρία και συναρμόζεται με 

ένα άζωτο (His126), τέσσερα οξυγόνα [Asp124(Ο2), Asp232(Ο1), Asp234 

(διδοντικά O1 και O2)] και ένα γεφυρωτικό μόριο H2O. Το γεφυρωτικό μόριο H2O 

συνδέεται μέσω δεσμού υδρογόνου (απόσταση δεσμού O-Ο 2.8 Å) με το κατάλοιπο 

Asp128, ενώ τα μεταλλικά κέντρα απέχουν 3.3 Å μεταξύ τους. 

 

 

 
 
Εικόνα 13: Το ενεργό κέντρο της αργινάσης (ελήθφη από την παραπομπή 7). 
 

 

Καταλάση 

 
Οι καταλάσες καταλύουν τη μετατροπή του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε οξυγόνο 

και H2O. Οι καταλάσες μαγγανίου περιέχουν ένα διπυρηνικό ενεργό κέντρο [Mn2
II] 

το οποίο αλληλομετατρέπεται μεταξύ των οξειδωτικών καταστάσεων [Mn2
II]↔ 

[Mn2
III]. Ο πυρήνας [Mn2O2] δεν είναι επίπεδος, καθώς τα γεφυρωτικά οξυγόνα 
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δημιουργούν αψίδα περίπου 12ο πάνω από τα κέντρα μαγγανίου, ενώ η απόσταση 

Μn-Mn είναι 3.03 Å. Στο διπυρηνικό μεταλλικό κέντρο (Εικόνα 14) το Mn1 είναι 

συναρμοσμένο με το καρβοξυλάτο οξυγόνο ενός γλουταμινικού καταλοίπου, ένα 

άζωτο ιμιδαζολικού δακτυλίου μιας ιστιδίνης και με το οξυγόνο ενός μορίου H2O. Το 

Mn2 είναι συναρμοσμένο με ένα άζωτο ιμιδαζολικού δακτυλίου μιας ιστιδίνης και 

διδοντικά με τα καρβοξυλάτο οξυγόνα ενός γλουταμινικού καταλοίπου. Τέλος, τα 

δυο μεταλλικά κέντρα γεφυρώνονται με μια ύδροξο- και μια όξο-γέφυρα καθώς και 

με τα καρβοξυλάτο οξυγόνα ενός τρίτου γλουταμινικού καταλοίπου. 
 
 

 
 
Εικόνα 14: Το ενεργό κέντρο της καταλάσης του L. plantarum (ελήθφη από την 

παραπομπή 7). 

 

 

Πρωτεϊνική φωσφατάση 

 
Οι πρωτεϊνικές φωσφατάσες είναι ένζυμα υπεύθυνα για την υδρόλυση των εστέρων 

της σερίνης και της θρεονίνης. Σε ιστούς θηλαστικών έχουν βρεθεί τέσσερις 

διαφορετικοί τύποι πρωτεϊνικών φωσφατασών, γνωστοί ως ΡΡ1, ΡΡ2Α, PP2B (ή 

καλσινευρίνη) και PP2C. Εκτός από την PP2C, οι άλλες μορφές του ενζύμου 

σχετίζονται εξελικτικά. Η ανθρώπινη PP2C περιέχει στο ενεργό της κέντρο ένα 

διπυρηνικό σύμπλοκο δισθενούς μαγγανίου (Εικόνα 15). Στο διπυρηνικό ενεργό 

κέντρο το Mn1 είναι συναρμοσμένο με τρία μόρια H2O και το καρβοξυλάτο οξυγόνο 

μιας γλυκίνης.  Το Mn2 είναι συναρμοσμένο με δυο μόρια H2O και δυο καρβοξυλάτο 

οξυγόνα δυο ασπαραγινικών καταλοίπων. Τέλος, τα δυο μεταλλικά κέντρα του 

μαγγανίου γεφυρώνονται με μια ύδροξο-γέφυρα και τα καρβοξυλάτο οξυγόνα ενός 

τρίτου ασπαραγινικού καταλοίπου. 
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Εικόνα 15: Το ενεργό κέντρο της ανθρώπινης πρωτεϊνικής φωσφατάσης PP2C 

(ελήθφη από την παραπομπή 7). 

 
Φωσφογλυκερική μουτάση 
 
Υπάρχουν δύο τύποι φωσφογλυκερικής μουτάσης: ο πρώτος τύπος βρίσκεται σε 

φυτά και ορισμένα Mn2+-εξαρτώμενα βακτήρια, ενώ ο δεύτερος ο οποίος απαντάται 

σε θηλαστικά, ζύμες, και μερικά βακτήρια δεν ενεργοποιείται από μεταλλικά ιόντα. 

Αυτά τα ένζυμα καταλύουν την αλληλομετατροπή του 3-φωσφογλυκερικού και του 

2-φωσφογλυκερικού οξέος. Το ένζυμο από το  Bacillus stearothermophilus έχει 

χαρακτηριστεί δομικά και έχει σφαιρικό σχήμα που περιέχει δύο περιοχές με ίδιες 

πτυχώσεις. Το ενεργό κέντρο (Εικόνα 16) περιέχει δύο μεταλλικά ιόντα Mn(II) τα 

οποία βρίσκονται σε μια σχισμή μεταξύ των δύο περιοχών. Ένα εκ των δυο ιόντων 

Mn(ΙΙ), δεσμεύεται στην πρωτεΐνη μέσω των καταλοίπων Asp-403, 409-His και His-

462 και συνδέεται με δύο φωσφορικά οξυγόνα από το 2-φωσφογλυκερικό που 

βρίσκεται στο ενεργό κέντρο. Το δεύτερο ιόν Mn(ΙΙ) είναι συνδεδεμένο με τα 

κατάλοιπα Asp-12 (διδοντικά), Ser-62, His-444 και His-445. Και τα δύο μεταλλικά 

ιόντα έχουν παραμορφωμένη τετραγωνική πυραμιδική γεωμετρία, ενώ τέλος, η 

απόσταση Mn-Mn είναι 4.92 Å.  

 

 
 
Εικόνα 16: Το ενεργό κέντρο της φωσφογλυκερικής μουτάσης του Bacillus 

stearothermophilus (ελήθφη από την παραπομπή 7). 
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Γλουταμινική συνθάση 

 
Η γλουταμινική συνθάση  καταλύει την αντίδραση του L-γλουταμινικού οξέος,  ATP, 

και αμμωνίας σε L-γλουταμίνη, ADP, και ΡΟ4
3- . Τα δισθενή μεταλλικά ιόντα που 

είναι απαραίτητα για την δραστικότητα είναι Mn2+ και Mg2+, τα οποία λειτουργούν 

ως in vivο ενεργοποιητές. Το ενεργό κέντρο (Εικόνα 17) περιέχει δυο ιόντα 

δισθενούς μαγγανίου σε απόσταση 5.8 Å. Το πιο ισχυρά προσδεδεμένο Mn2+ 

συναρμόζεται  με τις πλευρικές αλυσίδες Glu-131, Glu-212, Glu-220 και δύο μόρια 

H2O, εκ των οποίων το ένα γεφυρώνει τα δυο μεταλλικά κέντρα. Το δεύτερο Mn2+  

συναρμόζεται με τα κατάλοιπα Glu-129, Glu-357, His-269 και δύο μόρια H2O.  

 

 
Εικόνα 17: Το διπυρηνικό ενεργό κέντρο της γλουταμινικής συνθάσης (ελήθφη από 

την παραπομπή 7). 

 
 
Ισομεράση 

 
Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί και χαρακτηριστεί δομικώς 3 τύποι ισομερασών  

σακχάρων που ενεργοποιούνται από Mn2+: η ισομεράση της ξυλόζης, της φουκόζης 

και της ραμνόζης.  

Η ισομεράση της ξυλόζης καταλύει την αλληλομετατροπή της D-ξυλόζης σε D-

ξυλουλόζης καθώς επίσης και την αλληλομετατροπή της D-γλυκόζης σε D-

φρουκτόζης, ενώ η ισομεράση της L-φουκόζης καταλύει την αλληλομετατροπή της 

L-φουκόζης σε L-φουκουλόζη και της D-αραβινόζης προς D-ριβουλόζη. Τέλος, η 

ισομεράση της L-ραμνόζης καταλύει την αλληλομετατροπή της L-ραμνόζης σε L-

ραμνουλόζης. 

Τα ενεργά κέντρα και των τριών ισομερασών είναι παρόμοια (Εικόνα 18). Τα δυο 

ιόντα δισθενούς μαγγανίου γεφυρώνονται από ένα γλουταμινικό κατάλοιπο, ενώ 
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απέχουν ~4.9 Å στην ελεύθερη μορφή των ενζύμων στην οποία δεν είναι 

προσδεδεμένο το υπόστρωμα. 

 

 
 

Εικόνα 18: Το ενεργό κέντρο της ισομεράσης της ξυλόζης απουσία υποστρώματος 

(ελήθφη από την παραπομπή 7). 

Γ4.  Ένζυμα με τετραπυρηνικό ενεργό κέντρο 
 
 
Η οξειδάση νερού του PSΙΙ (OEC- oxygen evolving complex) 

 

Γ4.1.  Εισαγωγή 

 
Η φωτοσύνθεση είναι η πιο σημαντική βιολογική διαδικασία στον πλανήτη μας 

καθώς μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε χημική. Με απορρόφηση ηλιακής 

ενέργειας, φυτά, φύκη και κυανοβακτήρια οξειδώνουν το νερό παρέχοντας 

ηλεκτρόνια και πρωτόνια για την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα προς 

σχηματισμό υδατανθράκων. Η διαδικασία της οξείδωσης του νερού είναι επίσης 

υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας εξαιτίας του σχηματισμού μοριακού 

οξυγόνου, ως παραπροϊόν της παραπάνω αντίδρασης. Η φωτοσυνθετική οξείδωση 

του νερού καταλύεται από ένα σύμπλοκο [Mn4Ca]n+ το οποίο βρίσκεται σε πρωτεΐνες 

του φωτοσυστήματος II (PSII), που αποτελεί ένα πρωτεϊνικό σύμπλεγμα 

εντυπωσιακού μεγέθους και πολυπλοκότητας. Υπάρχουν δύο τύποι φωτοσύνθεσης: η 

μη οξυγονική και η οξυγονική. Η μη οξυγονική φωτοσύνθεση πραγματοποιείται από 

μη οξυγονικά βακτήρια (προκαρυωτικοί οργανισμοί) οι οποίοι είναι οι αρχαιότεροι 

φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στην γη, ενώ με αυτή την διαδικασία δεν παράγεται 

μοριακό οξυγόνο ως παραπροϊόν της αντίδρασης. Οι οργανισμοί που 

πραγματοποιούν μη οξυγονική φωτοσύνθεση περιέχουν ένα ενιαίο κέντρο 

φωτοαντίδρασης, χρησιμοποιούν ως πηγή ηλεκτρονίων θείο ή οργανικές ενώσεις, και 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση το κέντρο φωτοαντίδρασης: τύπου Ι, που 
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περιέχουν ένα σύμπλοκο Fe / S ως τερματικό αποδέκτη ηλεκτρονίων και τύπου ΙΙ, 

που περιέχουν κινόνες.  

Η οξυγονική φωτοσύνθεση αναπτύχθηκε από τους προγόνους των κυανοβακτηρίων 

περίπου 2.5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Όλοι οι οξυγονικοί  

φωτοσυνθετικοί οργανισμοί περιέχουν δύο φωτοσυστήματα (Εικόνα 19): i) το 

φωτοσύστημα I (PSI) που περιέχει ένα κέντρο αντίδρασης τύπου I με τρεις ομάδες 

4Fe - 4S ως τελικούς αποδέκτες ηλεκτρονίων, το οποίο παραλαμβάνει μέσω του 

κυτοχρώματος b6f τα ηλεκτρόνια που παρήχθησαν από το φωτοσύστημα II και τα 

χρησιμοποιεί για την αναγωγή του NADP+ προς NADPH, και ii) το φωτοσύστημα ΙΙ 

(PSΙΙ) το οποίο είναι μοναδικό καθώς είναι το μόνο ένζυμο στη γη που είναι σε θέση 

να διαχωρίσει το νερό σε πρωτόνια, ηλεκτρόνια και μοριακό οξυγόνο με τη χρήση 

του ορατού φωτός. 

 

 
 

Εικόνα 19: Η ροή των ηλεκτρονίων από το PSΙΙ στο PSΙ (ελήφθη από την 

παραπομπή 13). 

 
 
Γ4.2. Η δομή του PSΙΙ 

 
Τo PSII είναι διμερές πρωτεϊνικό μεμβρανικό σύμπλοκο με συνολικό μοριακό βάρος 

350 kDa, βρίσκεται στις μεμβράνες των θυλακοειδών των χλωροπλαστών 

οξυγονικών φωτοσυνθετικών οργανισμών και εκτελεί μια σειρά από φωτοεπαγόμενες 

αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων που οδηγούν στην διάσπαση του H2O προς 

πρωτόνια, ηλεκτρόνια και μοριακό οξυγόνο. Η δομή του PSII έχει μελετηθεί και 

αναφερθεί σε αναλύσεις από 3.8 έως 2.9 Å σε δύο στενά σχετιζόμενα θερμόφιλα 

κυανοβακτήρια, τα T. elongatus και T. vulcanus.  
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Πριν 2 χρόνια επιλύθηκε η δομή του PSII του T.vulcanus σε σημαντικά βελτιωμένη 

ανάλυση στα 1.9 Å από την ερευνητική ομάδα του Y.Umena (Εικόνα 20). Σύμφωνα 

με αυτήν, κάθε μονομερές του PSII περιέχει 20 πρωτεϊνικές υπομονάδες με 

σημαντικότερες την D1, D2, CP47 και CP43. Επιπλέον, έχει 35 χλωροφύλλες, 2 

φαιοφυτίνες, 11 β-καροτένια, περισσότερα από 20 λιπίδια, 2 πλαστοκινόνες, 2 

«αιμικούς» σιδήρους, 1 «μη-αιμικό» σίδηρο, 4 άτομα μαγγανίου, 3 ή 4 άτομα 

ασβεστίου (ένα εκ των οποίων ανήκει στο σύμπλοκο [Mn4Ca]n+), 3 ιόντα Cl- (δυο εκ 

των οποίων βρίσκονται στην περιοχή του συμπλόκου [Mn4Ca]n+), 1 δικαρβαμικό ιόν 

και περισσότερα από 15 επιφανειοδραστικά μόρια σε κάθε μονομερές. Επίσης, σε 

κάθε μονομερές του PSII βρέθηκαν περισσότερα από 1300 μόρια H2O, δίνοντας 

συνολικά περίπου 2795 μόρια H2O στο διμερές. Τα μόρια H2O οργανώνονται σε δύο 

στιβάδες που βρίσκονται στην επιφάνεια του στρώματος και του αυλού αντίστοιχα, 

με την τελευταία να έχει περισσότερα μόρια νερού από την πρώτη. Τέλος, λίγα μόρια 

H2O βρέθηκαν εντός της περιοχής της μεμβράνης. 
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Εικόνα 20: Η δομή του διμερούς του PSII του Τ.vulcanus σε ανάλυση 1.9 Å. Η 

κεντρική διακεκομμένη γραμμή χωρίζει τα δυο μονομερή. Α) Γενική δομή: Οι 

πρωτεϊνικές υπομονάδες είναι χρωματισμένες με διαφορετικά χρώματα στο δεξί 

μονομερές και σε ανοιχτό γκρι στο αριστερό μονομερές, ενώ οι συμπαράγοντες είναι 

χρωματισμένοι στο αριστερό μονομερές και σε ανοιχτό γκρι στο δεξί μονομερές. Οι 

πορτοκαλί μπάλες αντιπροσωπεύουν μόρια νερού. Β) Η διευθέτηση των μορίων του 

νερού στο διμερές του PSII. Οι πρωτεϊνικές υπομονάδες είναι χρωματισμένες σε 

ανοιχτό γκρι και παραλείπονται όλοι οι άλλοι συμπαράγοντες (ελήθφη από την 

παραπομπή 18). 
 
 

Γ4.3. Η δομή του ενεργού κέντρου OEC 
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Σύμφωνα με την τελευταία επίλυση του PSII σε διακριτική ανάλυση 1.9 Å, 

καθορίστηκαν οι αποστάσεις μεταξύ κάθε ζεύγους Mn-Mn και Mn-Ca (Εικόνα 21). 

Στο σύμπλοκο υπάρχουν τρεις μικρές αποστάσεις μεταξύ τριών ζευγών Mn-Mn, οι 

οποίες είναι 2.8 Å  (Mn1-Mn2), 2.9 Å (Mn2-Mn3) και 3.0 Å (Mn3-Mn4). Επίσης, 

υπάρχει μια μεγαλύτερη απόσταση στο ζεύγος Mn1-Mn3 ~3.3 Å, και τέλος, τρεις 

παρόμοιες αποστάσεις καθώς και μια μεγαλύτερη μεταξύ των ατόμων μαγγανίου και 

ασβεστίου. 

 

 
 
Εικόνα 21: Οι αποστάσεις σε Å μεταξύ κάθε ζεύγους Μn-Mn και Μn-Ca στη δομή 

διακριτικής ανάλυσης 1.9 Å (ελήθφη από την παραπομπή 23). 

 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν πέντε χημικά «είδη» οξυγόνου (ΟΗ-/Ο2-) να γεφυρώνουν τα 

πέντε μεταλλικά ιόντα, (Εικόνα 22) σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο [Mn4CaO5]n+. Το 

συνολικό σχήμα του συμπλόκου [Mn4CaO5]n+ που αποκαλύφθηκε από την τελευταία 

επίλυση της δομής του PSII μοιάζει με το σχήμα μιας παραμορφωμένης «καρέκλας», 

στην οποία η παραμορφωμένη βάση του «καθίσματος» σχηματίζεται από 3 ιόντα 

μαγγανίου, το ιόν ασβεστίου και 4 «είδη» οξυγόνου, ενώ το πίσω μέρος της 

«καρέκλας» σχηματίζεται από το τέταρτο ιόν μαγγανίου και το πέμπτο «είδος» 

οξυγόνου. Η παραμόρφωση στη δομή της «καρέκλας» γίνεται αντιληπτή από τις 

διαφορές στα μήκη δεσμών μεταξύ των ζευγών Mn-O και του Ca-O (Πίνακας 7). 

Συγκεκριμένα, ενώ οι περισσότερες αποστάσεις Mn-O είναι εντός του εύρους των 1.9 

- 2.1 Å, οι αποστάσεις μεταξύ  3 ατόμων Mn (Mn1, Mn3, Mn4) και ενός «είδους» 

οξυγόνου (Ο5) είναι της τάξης των 2.4 - 2.6 Å, σημαντικά μεγαλύτερη από τις άλλες 

αποστάσεις Mn-O. Επιπλέον, οι αποστάσεις δεσμών Ca-O είναι της τάξης των 2.3 - 

2.5 Å, και συγκρίσιμες με την απόσταση Mn-O5. Συνεπώς, η βάση του «καθίσματος» 
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της δομής δημιουργεί ένα σχήμα τύπου παραμορφωμένου κύβου, το οποίο είχε 

προταθεί και στο παρελθόν (Εικόνα 22). Επιπροσθέτως, στη δομή του PSII βρέθηκαν 

τέσσερα μόρια H2O να συνδέονται με το σύμπλοκο [Mn4CaO5], εκ των οποίων δύο 

(W1, W2) συνδέονται με το Mn4 και δύο (W3, W4) συνδέονται με το άτομο του Ca. 

Οι αποστάσεις Mn4 – W1 / W2 κυμαίνονται μεταξύ 2.1 - 2.2 Å,  ενώ οι αντίστοιχες 

Ca – W3 / W4 κυμαίνονται μεταξύ 2.4 - 2.5 Å. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν άλλα 

μόρια H2O να συνδέονται με τα υπόλοιπα άτομα Mn, υποδηλώνει ότι τουλάχιστον 

ένα από τα τέσσερα μόρια H2O αποτελεί πιθανό  υπόστρωμα οξείδωσης προς 

μοριακό οξυγόνο.  

 

Πίνακας 7: Αποστάσεις δεσμών του συμπλόκου της οξειδάσης του νερού. 

Ζεύγος Απόσταση 
δεσμού(Å) 

Ζεύγος Απόσταση 
δεσμού(Å) 

Mn1- Mn2 2.8 Mn2 –O3 2.1 

Mn1- Mn3 3.3 Mn3 –O2 1.9 

Mn1- Mn4 5.0 Mn3 –O3 2.1 

Mn2- Mn3 2.9 Mn3 –O4 2.1 

Mn2- Mn4 5.4 Mn3 –O5 2.4 

Mn3- Mn4 3.0 Mn4 –O4 2.1 

Ca -Mn1 3.5 Mn4 –O5 2.5 

Ca -Mn2 3.3 Mn4 –W1 2.1 

Ca -Mn3 3.4 Mn4 –W2 2.2 

Ca -Mn4 3.8 Ca O1 2.4 

Mn1-O1 1.8 Ca-O2 2.5 

Mn1 -O3 1.8 Ca-O5 2.7 

Mn1 -O5 2.6 Ca-W3 2.4 

Mn2 -O1 2.1 Ca-W4 2.4 

Mn2 -O2 2.1   

 

 

Σημαντικό, επίσης χαρακτηριστικό του συμπλόκου [Mn4CaO5] είναι ο εντυπωσιακά 

μεγαλύτερος δεσμός μεταξύ του Ο5 και των μεταλλικών ιόντων σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους δεσμούς Μ – Ο. Αυτή η ασθενής δέσμευση του Ο5 στο σύμπλοκο, 

πιθανόν να συνεπάγεται υψηλότερη δραστικότητα αυτού του «είδους» οξυγόνου. 

Επιπλέον, τα δύο μόρια νερού, W2 και W3, που συναρμόζονται αντίστοιχα με τα 
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Mn4 και Ca, έχουν αποστάσεις δεσμών υδρογόνου συγκρίσιμες με αυτές του Ο5. 

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν έντονα ότι δύο από τα τρία είδη, W2, W3 και 

Ο5, παρέχουν το υπόστρωμα για τον σχηματισμό δεσμού μοριακού οξυγόνου κατά 

την αντίδραση οξείδωσης του νερού.  

 

 
 
Εικόνα 22: Η δομή του συμπλόκου στο OEC. Οι δεσμοί υδρογόνου αποτυπώθηκαν 

ως διακεκομμένες γραμμές (ελήθφη από την παραπομπή 23). 

 

Για τα πέντε μεταλλικά κέντρα του συμπλόκου υπάρχουν συνολικά έξι καρβοξυλάτο 

υποκαταστάτες και μια ιστιδίνη. Αυτοί προέρχονται από τα κατάλοιπα: D1-Asp170, 

D1-Glu189, D1-Glu333, D1-Asp342, D1-Ala344, CP43-Glu354 και D1-His332. 

Μεταξύ αυτών, τα D1-Asp170, D1-Glu333, D1-Asp342, D1-Ala344 και CP43-

Glu354 λειτουργούν ως γεφυρωτικοί διδοντικοί υποκαταστάτες, ενώ τα D1-Glu189 

και D1-His332 λειτουργούν ως  μονοδοντικοί τερματικοί υποκαταστάτες. Τα 

παραπάνω κατάλοιπα αμινοξέων, σε συνδυασμό με τις οξο-γέφυρες και τα μόρια 

H2O, αποτελούν το περιβάλλον ένταξης για το μεταλλικό σύμπλοκο. Όπως φαίνεται 

στον παρακάτω Πίνακα 8 και Εικόνα 23, υπάρχουν έξι υποκαταστάτες για κάθε ένα 

από τα τέσσερα άτομα Mn, και επτά υποκαταστάτες για το άτομο του Ca. 

 

Πίνακας 8: Οι υποκαταστάτες των μετάλλων του συμπλόκου της οξειδάσης του 

νερού. 

 



 
36 

 
 

 
 

 

 
 

Εικόνα 23:  Η δομή του συμπλόκου μαζί με τους υποκαταστάτες κάθε μετάλλου 

(ελήθφη από την παραπομπή 23). 

 
 
Εκτός από τους άμεσους υποκαταστάτες (πρωτοταγής σφαίρα ένταξης) του 

συμπλόκου [Mn4CaO5] που περιγράφηκαν παραπάνω, βρέθηκαν τρία κατάλοιπα 

αμινοξέων στη δευτεροταγή σφαίρα συναρμογής του συμπλόκου (D1-Asp61, D1-

His337 και CP43-Arg357) τα οποία πιθανόν αλληλεπιδρούν με το μεταλλικό 

σύμπλοκο σταθεροποιώντας το μέσω δεσμών υδρογόνου (Εικόνα 24).  
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Εικόνα 24:  Η δομή του συμπλόκου μαζί με τους υποκαταστάτες της δευτεροταγούς 

σφαίρας ένταξης των μετάλλων (ελήθφη από την παραπομπή 23). 

 

Τέλος, βρέθηκαν δυο θέσεις πρόσδεσης ιόντων Cl- οι οποίες βρίσκονται σε 

αντίστοιχες θέσεις με αυτές που αναφέρθηκαν από προγενέστερες ερευνητικές 

ομάδες. Από μελέτες βρέθηκε ότι τα ιόντα Cl- (Εικόνα 25) δεν βρίσκονται στην 

πρωτοταγή σφαίρα ένταξης των μετάλλων του συμπλόκου και πιθανόν χρησιμεύουν  

στη σταθεροποίηση της δομής του συμπλόκου [Mn4CaO5].  

 
 

 
Εικόνα 25:  Η δομή του συμπλόκου μαζί με τις θέσεις δέσμευσης των ιόντων 

χλωρίου (ελήθφη από την παραπομπή 23). 
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Γ4.4. Ο κύκλος των S καταστάσεων (Kok cycle) 

 
Η πρωτοποριακή ανακάλυψη που έδειξε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της απορρόφησης 

φωτονίων από το PSII και της παραγωγής οξυγόνου πραγματοποιήθηκε από τον 

Pierre Joliot το 1964. Σε αυτά τα πειράματα, εφαρμόστηκε μια σειρά από σύντομους 

παλμούς σε σκοτεινά σταθερές θυλακοειδείς μεμβράνες χλωροπλαστών και 

μετρήθηκε η παραγωγή οξυγόνου ως συνάρτηση του αριθμού των παλμών. Τα 

πειράματα έδειξαν ότι η αρχική απελευθέρωση του οξυγόνου συνέβη μετά τον τρίτο 

παλμό και, εν συνεχεία, μετά από κάθε τέταρτο παλμό όπως φαίνεται στην Εικόνα 

26: 

 
 

 
 
Εικόνα 26: Παραγωγή οξυγόνου από την θυλακοειδή μεμβράνη χλωροπλαστών ως 

συνάρτηση του αριθμού των παλμών (ελήθφη από την παραπομπή 10). 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα του πειράματος ερμηνεύτηκαν από τον Bessel Kok και 

οδήγησαν στην ανάπτυξη του κύκλου των S καταστάσεων, ή τον κύκλο Kok, που 

φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 27), όπου S1 είναι η σκοτεινή σταθερή κατάσταση και 

S4 η κατάσταση η οποία αυθόρμητα μετατρέπεται στην S0, απελευθερώνοντας 

μοριακό οξυγόνο, κατά την αντίδραση:   

 

2Η2Ο → Ο2 + 4Η+ + 4e- 
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Εικόνα 27: Ο κύκλος των S καταστάσεων που δείχνει πως η απορρόφηση των 

τεσσάρων φωτονίων (h∙v) από την P680 οδηγεί στην διάσπαση δύο μορίων H2O και 

το σχηματισμό Ο2 μέσω μιας σειράς πέντε διαδοχικών ενδιάμεσων (S0, S1, S2, S3 και 

S4) (ελήθφη από την παραπομπή 8. 

 

 

Ο κύκλος του Kok οδηγείται στα τέσσερα από τα πέντε βήματα από φωτοδιέγερση 

ενός ειδικού ζεύγους μορίων χλωροφύλλης, της χρωστική P680. Κατά την διέγερση, 

η P680 μεταφέρει ταχύτατα ένα ηλεκτρόνιο σε μια γειτονική φαιοφυτίνη 

(χλωροφύλλη η οποία περιέχει δυο Η+ αντί ενός κεντρικού Μg2+). Εν συνεχεία, το 

ηλεκτρόνιο μεταφέρεται πρώτα σε μια στερεά προσδεμένη πλαστοκινόνη στην θέση 

QA και τέλος στην θέση μιας πλαστοκινόνης QB. Με την άφιξη ενός δεύτερου 

ηλεκτρονίου και την πρόσληψη δυο πρωτονίων, η πλαστοκινόνη ανάγεται σε 

πλαστοκινόλη QH2. Το θετικό φορτίο της P680+ εξουδετερώνεται από μια γειτονική 

τυροσίνη Yz η οποία μετατρέπεται σε ρίζα, ενώ ανακτά το ηλεκτρόνιο που έχασε 

αφαιρώντας ένα ηλεκτρόνιο από τo μεταλλικό σύμπλοκο του OEC. Έπειτα από 

τέσσερα φωτοχημικά βήματα έχουν αφαιρεθεί συνολικά 4 ηλεκτρόνια από το ΟΕC, 

και συνεπώς, το σύμπλοκο είναι φοβερά ασταθές και διασπά δυο μόρια H2O για να 

προσλάβει τα 4 e- που έχασε και να επανέλθει στην αρχική του μορφή (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 28: Οργάνωση των συμπαραγόντων μεταφοράς ηλεκτρονίων του OEC του 

PSΙΙ (ελήθφη από την παραπομπή 8). 
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Δ.   ΣΚΟΠΟΣ 

 
 
Σκοπός της παρούσης Εργασίας ήταν η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη των 

μαγνητικών ιδιοτήτων πολυπυρηνικών συμπλόκων του μαγγανίου σε ενδιάμεσες 

οξειδωτικές βαθμίδες, τα οποία παρουσιάζουν βιοανόργανο ενδιαφέρον, και πιο 

συγκεκριμένα σχετίζονται με το ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II. Κατόπιν 

τούτου, μας ενδιέφερε η σύνθεση συμπλόκων του μαγγανίου τα οποία: i) περιέχουν 

ως υποκαταστάτες αμινοξέα, ii) περιέχουν μεταλλικά κέντρα Mnn+ (n≥3), Ca2+ και 

υποκαταστάτες αμινοξέα, και τέλος iii) παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με το ενεργό 

κέντρο του φωτοσυστήματος II. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν οι παραπάνω στόχοι της εργασίας μας, είναι η 

παντελής έλλειψη στη βιβλιογραφία συμπλόκων ενώσεων του μαγγανίου με 

υποκαταστάτες αμινοξέα (φυσικά ή/και τεχνητά) στα οποία τα κέντρα μαγγανίου να 

βρίσκονται σε ενδιάμεσες ή σε υψηλές οξειδωτικές βαθμίδες (όπως απαντάται στο 

ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II). Επιπλέον, έχουν αναφερθεί ελάχιστα 

παραδείγματα στη βιβλιογραφία ετεροπυρηνικών συμπλόκων28-32 Mn / Ca2+ (πίνακας 

9),  ενώ τέλος η σύνθεση συμπλόκων που παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με το 

ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II αποτελεί «θερμό» ερευνητικό τομέα της 

βιοανόργανης χημείας. 

Θα θέλαμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι ενώ η χημεία ένταξης των 

αμινοξέων έχει μελετηθεί εκτενώς με μέταλλα της πρώτης και δεύτερης σειράς 

μετάπτωσης σε διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες όπως Co2+, Co3+, Fe2+, Fe3+ καθώς και 

με λανθανίδια, προκαλεί μεγάλη εντύπωση το κενό που απαντάται στην βιβλιογραφία 

αναφορικά με την ύπαρξη συμπλόκων Mnn+ (n≥3) με υποκαταστάτες αμινοξέα 

φυσικά ή/και τεχνητά).  
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Πίνακας 9: Κρυσταλλογραφικά και μαγνητικά δεδομένα συμπλόκων Mn / Ca της 

βιβλιογραφίας καθώς και του συμπλόκου που χαρακτηρίστηκε στην παρούσα 

Εργασία. 

 
Chemical Formula Oxidation state S g Reference 

[Mn13Ca2O10(OH)2(OMe)2(O2CPh)18(H2O)4] Mn2
IIMn10

IIIMnΙVCaII

2 

5/2 1.86(5) 28 

[CaMn3Mn(μ4-

O)L3Cl2(O2CMe)1.2(H2O)1.5(MeOH)0.3]Cl0.8 

MnIII
3MnIICaII 1/2 1.94(1) 29 

[Mn3Ca2O4(O2CBut)8(ButCO2H)4] MnIV
3Ca2

II 9/2 1.960(2) 30 

LMn3CaO4(OAc)3 MnIV
3CaII - - 31 

(Et3NH)2[Mn4Ca(O2CPh)4(shi)4] MnIII
4CaII 0 1.90(3) 32 

[Mn3Mn2Ca0.5O2(ΟΗ)(Ph-saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2] Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5 - - Παρούσα 

Εργασία 
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Ε. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 
 
Τα άλατα του Mn(II) που χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικά αντιδραστήρια ήταν τα 

MnCl2∙4H2O, Mn(ClO4)2∙6H2O και Mn(NO3)2∙4H2O, τα οποία προήλθαν από τις  

εμπορικές πηγές Merck και Alfa Aesar. 

Τα άλατα του Ca(II) που χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικά αντιδραστήρια ήταν το 

Ca(prop)2 και Ca(OH)2, τα οποία αγοράστηκαν από την εμπορική πηγή Sigma 

Aldrich. 

Το Naprop αγοράστηκε από την εταιρία Alfa Aesar. 

Τα αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν (Εικόνα 29): Gly, DL-Val, L-Ala και Me-

AlaH, τα οποία αγοράστηκαν από τις εταιρίες Alfa Aesar και Sigma Aldrich. 

Η σαλικυλαλδοξίμη, saOH2 αγοράστηκε από την εταιρία Sigma Aldrich ενώ οι 

αντίστοιχες υποκατεστημένες σαλικυλαλδοξίμες (Εικόνα 30), Ph-saOH2, Me-saOH2, 

napth-saOH2 και Menapth-saOH2 παρασκευάστηκαν όπως αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία33,34 από τις αντίστοιχες πρόδρομες κετόνες με υδροξυλαμίνη και οξικό 

νάτριο σε EtOH. 

Η NEt3 αγοράστηκε από την εταιρία Sigma Aldrich. 

Όλες οι διεργασίες έγιναν στην ατμόσφαιρα. Όλοι οι οργανικοί διαλύτες (MeOH, 

EtOH, MeCN) που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από την εταιρία Sigma Aldrich και 

δεν υπέστησαν περαιτέρω καθαρισμό, ενώ το H2O που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

απιονισμένο.   
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Εικόνα 29: Δομή αμινοξέων. Πάνω αριστερά: Gly, πάνω δεξιά: Val, κάτω αριστερά: 

Ala, κάτω δεξιά: Me-AlaH. 

                                                                                       

       

                                                                   
 

 

Εικόνα 30: Δομή οξιμικών υποκαταστατών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια της Εργασίας. Πάνω αριστερά: saOH2, πάνω δεξιά: Ph-saOH2, κέντρο: 

Menapth-saOH2,  κάτω αριστερά: Me-saOH2, κάτω δεξιά: napth-saOH2. 
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ΣΤ. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 
 
Τα IR φάσματα όλων των ενώσεων στην περιοχή 4400 – 450 cm-1 καταγράφηκαν με 

φασματοφωτόμετρο Fourier Transform (FT) Perkin-Elmer. Χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική των διάφανων δισκίων με KBr φασματοσκοπικής ποιότητας. 

Η θερμική εξάρτηση (300 – 5 Κ) της μαγνητικής επιδεκτικότητας όλων των 

συμπλόκων που ήταν υπό μορφή πολυκρυσταλλικής σκόνης καθώς και οι μετρήσεις 

μαγνήτισης πραγματοποιήθηκαν σε μαγνητόμετρο τύπου SQUID εξοπλισμένου με 

μαγνήτη 7 Τ.  

Οι κρυσταλλικές δομές που παρουσιάζονται επιλύθηκαν στο Department of 

Chemistry of Wroclaw, Poland. Το περιθλασίμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

Xcalibur PX. 

Οι στοιχειακές αναλύσεις (C, H, N) έγιναν στο School of Chemistry, the University 

of  Edinburgh, UK.    
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Ζ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ35,36 
 
 

[Mn3
IIIO(saO)3(Cl)(Gly)(MeOH)3]∙1.87MeOH∙0.13H2O (1∙1.8MeOH∙0.13H2O) 

 
Σε MeOH (20 ml) προστέθηκαν MnCl2∙4H2O (1 mmol, 0.198 gr), Ca(ΟΗ)2 (1 mmol, 

0.074 gr), saOH2 (1mmol, 0.137 gr), και Gly (1 mmol, 0.075 gr) και το προκύψαν 

αιώρημα αφέθηκε υπό ανάδευση για ~45΄ έως ότου γίνει έντονα πράσινο/μαύρο. 

Ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό απομακρύνοντας αδιάλυτη ποσότητα 

γλυκίνης και το διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου, 

σχηματίζοντας μετά από 2 ημέρες σκούρους πράσινους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι 

συλλέχτηκαν με διήθηση υπό κενό, εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (3x5 ml) 

και ξηράθηκαν στο αέρα. Η απόδοση υπολογίστηκε ~30%, ενώ το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του 

υγρό. Αναλυτικά δεδομένα: C 39.20%, H 5.09%, N 6.45 %. Υπολογισμένες τιμές για 

τον τύπο C27.87H39.74ClMn3N4O14 : C 39.12%, H 4.69%, N 6.59%. 

 

  

 

 

[Mn2
IIIMnΙVO(Ph-saO)3(prop)2(Val)]∙2.8MeCN∙0.2H2O (2∙2.8MeCN∙0.2H2O) 

 
Σε μείγμα διαλυτών MeCN/H2O (20 ml με αναλογία 19:1) προστέθηκαν 

Mn(ClO4)2∙6H2O (1 mmol, 0.362 gr), propΝa (1 mmol, 0.096 gr), Ph-saOH2 

(1mmol, 0.213 gr), DL-Val (2 mmol, 0.234 gr) και NEt3 (1.64 mmol, 0.016 ml) και 

το προκύψαν αιώρημα αφέθηκε υπό ανάδευση για ~24h έως ότου γίνει έντονα 

πράσινο/μαύρο. Ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό και εν συνεχεία το 

διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίζοντας μετά 

από 2 ημέρες μαύρους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι συλλέχτηκαν με διήθηση υπό 

κενό, εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2x5 ml) και ξηράθηκαν στο αέρα. Η 

απόδοση υπολογίστηκε ~35%, ενώ το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά 

δεδομένα: C 55.86%, H 4.93%, N 7.86 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο 

C55.60H54.80Mn3N6.80O13.20: C 55.91%, H 4.63%, N 7.98%. 
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[Mn3
IIIMn2

ΙVO2(OH)(Me-saO)6(Me-AlaΗ)]∙2MeCN∙1.45H2O  

(3∙2MeCN∙1.45H2O)   

 

Σε MeOH (30 ml) προστέθηκαν Mn(NO3)2∙4H2O (1 mmol, 0.251 gr), Me-saOH2 

(1mmol, 0.151 gr), Me-AlaH (3 mmol, 0.351 gr) και NEt3 (2.79 mmol, 0.1972 ml) 

και το προκύψαν διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση για ~24h κατά την διάρκεια των 

οποίων σχηματίστηκε σκούρο πράσινο ίζημα. Το ίζημα απομονώθηκε με διήθηση με 

χάρτινο πτυχωτό ηθμό και εν συνεχεία ακολούθησε ανακρυστάλλωση με 20ml 

MeCN. Το νέο διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου, 

σχηματίζοντας μετά από 7 ημέρες μαύρους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι 

συλλέχτηκαν με διήθηση υπό κενό, εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (5 ml) και 

ξηράθηκαν στο αέρα. Η απόδοση υπολογίστηκε ~40%, ενώ το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του 

υγρό. Αναλυτικά δεδομένα: C 47.12%, H 3.95%, N 8.97 %. Υπολογισμένες τιμές για 

τον τύπο C56H60.90Mn5N9O18.45: C 47.19%, H 4.28%, N 8.84%. 

  

 

 

 

[Mn3
IIIO(napth-saO)3(prop)(EtOH)2]∙2H2O (4∙2H2O) 

 
Σε  EtOH (20 ml) προστέθηκαν MnCl2∙4H2O (1 mmol, 0.198 gr), Ca(prop)2 (1 

mmol, 0.168 gr), napth-saOH2 (1mmol, 0.187 gr), Gly (2 mmol, 0.150 gr) και NEt3 

(1.64 mmol, 0.016 ml) και το αιώρημα αφέθηκε υπό ανάδευση για ~45΄ έως ότου 

γίνει έντονα πράσινο/μαύρο. Ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό και το 

διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίζοντας μετά 

από 5 ημέρες μαύρους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι συλλέχτηκαν με διήθηση υπό 

κενό, εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (5 ml) και ξηράθηκαν στο αέρα. Η 

απόδοση υπολογίστηκε ~40%, ενώ το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά 

δεδομένα: C 49.63%, H 3.96%, N 4.18 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο 

C40H42Mn3N3O13 : C 49.54%, H 4.37%, N 4.33%. 
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[Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5O2(ΟΗ)(Ph-saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2]∙6.6MeCN∙1.23H2O               

(5∙6.6MeCN∙1.23H2O)              

 
Σε μείγμα διαλυτών MeCN/H2O (20 ml με αναλογία 19:1) προστέθηκαν 

Mn(NO3)2∙4H2O (1 mmol, 0.251 gr), Ca(prop)2 (1 mmol, 0.186 gr), Ph-saOH2 

(1mmol, 0.213 gr), L-Ala (2 mmol, 0.178 gr) και NEt3 (1.64 mmol, 0.016 ml) και το 

αιώρημα αφέθηκε υπό ανάδευση για ~24h έως ότου γίνει έντονα πράσινο/μαύρο. 

Ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό απομακρύνοντας λευκό στερεό 

αγνώστου ταυτότητας και το διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία 

δωματίου, σχηματίζοντας μετά από 2 ημέρες σκούρους καφέ κρυστάλλους 

κατάλληλους για κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Οι κρύσταλλοι συλλέχτηκαν με 

διήθηση υπό κενό, εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2x5 ml) και ξηράθηκαν 

στο αέρα. Η απόδοση υπολογίστηκε ~50%, ενώ το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση διατηρήθηκε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά 

δεδομένα: C 56.31%, H 4.65%, N 9.71 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο 

C98.20H92.26Ca0.50Mn5N14.60O20.23: C 56.26%, H 4.44%, N 9.82%. 

 

 

 

 

[Mn4
III(Menapth-saO)4(Menapth-saOH)4]∙3.5MeOH∙0.5H2O 

(6∙3.5MeOH∙0.5H2O) 

 
Σε  MeCN (20 ml) προστέθηκαν Mn(ClO4)2∙6H2O (1 mmol, 0.362 gr), Menapth-

saOH2 (1mmol, 0.201 gr), Me-AlaH (0.5 mmol, 0.059 gr), και NEt3 (1.64 mmol, 

0.016 ml) και το θολό «διάλυμα» αφέθηκε υπό ανάδευση για ~24h΄ έως ότου το 

χρώμα γίνει έντονα πράσινο/μαύρο. Ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό 

και στο προκύπτον προστέθηκε Et2O (10ml) και εν συνεχεία αφέθηκε σε ηρεμία σε 

θερμοκρασία δωματίου, σχηματίζοντας μετά από 5 ημέρες σκούρους καφέ 

καλοσχηματισμένους κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι συλλέχτηκαν με διήθηση υπό 

κενό, εκπλύθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O και ξηράθηκαν στο αέρα. Η απόδοση 

υπολογίστηκε ~40%, ενώ το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για κρυσταλλογραφική 

ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά δεδομένα: C 61.30%, H 

3.56%, N 5.92 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο C99.5H99.00Mn4N8O20.00: C 

61.36%, H 3.13%, N 5.79%. 
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Η. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  
 
Η1. Σύνθεση Συμπλόκων 
 

Όπως αναφέρθηκε στο Σκοπό της Εργασίας μας, στόχος ήταν η σύνθεση συμπλόκων 

του Mnn+ (n≥3) με βιοανόργανο ενδιαφέρον. Αναφορικά με τον πρώτο στόχο της 

Εργασίας μας, επιθυμούσαμε την σύνθεση συμπλόκων του Mnn+ (n≥3) με 

υποκαταστάτες αμινοξέα (φυσικά ή και τεχνητά). Η πρώτη κατηγορία αμινοξέων που 

επιλέξαμε να εργαστούμε ήταν τα φυσικά αμινοξέα DL-Val και Gly. Το αρχικό 

σύστημα αντίδρασης περιελάμβανε αντιδράσεις αλάτων του Mn2+ με τους 

υποκαταστάτες, σε διάφορους διαλύτες, παρουσία/απουσία βάσης για διάφορους 

χρόνους αντίδρασης. Αρχικά, απουσία βάσης, το διάλυμα της αντίδρασης παρέμενε 

άχρωμο (ή ελαφρώς ροζ χρωματισμένο) υποδηλώνοντας έτσι την παρουσία ιόντων 

Mn αποκλειστικά στην +2 οξειδωτική βαθμίδα. Συνεπώς, αυτό μας οδήγησε στην 

προσθήκη βάσης στο διάλυμα, εφόσον είναι γνωστό ότι τα ιόντα Mn2+ σε υψηλές 

τιμές pH οξειδώνονται προς Mn3+ ή/και Mn4+. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε 

πληθώρα βάσεων (NaOH, NEt3, NMe4OH, CH3ONa) σε διάφορες συγκεντρώσεις 

δεν καταφέραμε να απομονώσουμε κάποιο σύμπλοκο. Πιο συγκεκριμένα, η 

προσθήκη βάσης στο σύστημα αντιδράσεων ενώ αρχικά οδηγούσε στον έντονο 

χρωματισμό του διαλύματος, εν συνεχεία το διάλυμα αποχρωματιζόταν 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη αποκλειστικά ιόντων Mn2+. Κατόπιν τούτου, 

χρησιμοποιήσαμε «παραδοσιακές» μεθόδους οξείδωσης του Mn2+, προσθέτοντας 

«υπολογισμένες» ποσότητες Mn7+ (KMnO4, NBuMnO4) στο μείγμα της αντίδρασης. 

Προς μεγάλη μας έκπληξη όμως, ενώ αρχικά με την προσθήκη του Mn7+ το διάλυμα 

είχε έντονα σκούρο μωβ χρώμα (υποδηλώνοντας την παρουσία Mnn+, n≥3) με την 

πάροδο του χρόνου το διάλυμα αποχρωματιζόταν πάλι με αναγωγή των ιόντων Mnn+ 

→ Mn2+  (n≥3). Αυτή η «αστάθεια» του Mnn+ (n≥3) στο διάλυμα παρουσία 

αμινοξέων, μας ώθησε στην χρησιμοποίηση χηλικών υποκαταστατών οι οποίοι 

δυνητικά θα μπορούσαν να «σταθεροποιήσουν» τα ιόντα Mnn+ (n≥3). Συνεπώς, 

οδηγηθήκαμε στην χρήση «κλασσικών» υποκαταστατών όπως bipy, phen, διαμίνες 

κλπ, (Εικόνα 34). Παρόλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε τον 

αποχρωματισμό των διαλυμάτων παρουσία αμινοξέων (με χρήση ΟΗ- ή Mn7+). 

Τέλος, στραφήκαμε στην χρησιμοποίηση οξιμικών υποκαταστατών (Εικόνα 31). Ο 

λόγος που χρησιμοποιήσαμε τέτοιους συν-υποκαταστάτες είναι ότι από προηγούμενη 
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εμπειρία του Εργαστηρίου μας γνωρίζαμε ότι οι οξιμικοί υποκαταστάτες 

σταθεροποιούν πολύ καλά την +3 οξειδωτική βαθμίδα του μαγγανίου37-44. Συνεπώς, 

αρχικό μέλημα μας ήταν η σταθεροποίηση των «οξειδωμένων» ιόντων μαγγανίου 

και, εν συνεχεία, η ένταξη των  αμινοξικών υποκαταστατών. 

 

 
 
Εικόνα 31: Δομή χηλικών υποκαταστατών. Αριστερά: διπυριδίνη (bipy), κέντρο: 1-

10, φαινανθρολίνη (phen),  δεξιά: αιθυλενοδιαμίνη (en). 
 
 

Από την αντίδραση  MnCl2, Ca(OH)2, saOH και Gly σε MeOH καταφέραμε και 

απομονώσαμε το σύμπλοκο 1, όπως φαίνεται στη μη στοιχειομετρική αντίδραση 1: 

 

MnCl2 + saOH + Ca(OH)2 + Gly   →MeOH                                                                               

                                                                        [Mn3
IIIO(saO)3(Cl)(Gly)(MeOH)3]      

(1) 

 

Τo παραπάνω σύμπλοκο περιέχει ιόντα Mn3+ και υποκαταστάτες Gly, 

υποδηλώνοντας ότι όντως οι οξιμικοί/οξιμάτο υποκαταστάτες λειτούργησαν όπως 

αναμέναμε αρχικά, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες μας, ενώ τέλος, το Ca(OH)2 

λειτούργησε ως βάση για την οξείδωση των ιόντων του Mn2+. 

Εν συνεχεία, στραφήκαμε στο φυσικό αμινοξύ DL-Val. Από την αντίδραση  

Mn(ClO4)2, propNa, Ph-saOH2, DL-Val και NEt3 σε MeCN/H2O απομονώσαμε το 

σύμπλοκο 2, όπως φαίνεται στη μη στοιχειομετρική αντίδραση 2: 

 

Mn(ClO4)2∙6H2O + propNa + Ph-saOH2 + (DL)-Val + NEt3     → OHMeCN 2/  

                                                                     [Mn2
IIIMnΙVO(Ph-saO)3(prop)2(Val)]     

(2) 

 

Τo σύμπλοκο 2 είναι μικτού σθένους περιέχοντας ιόντα τρισθενούς και τετρασθενούς 

μαγγανίου και υποκαταστάτες DL-Val αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι οι 
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οξιμικοί/οξιμάτο υποκαταστάτες βοηθούν στην σταθεροποίηση του μαγγανίου σε 

Mnn+ (n≥3). 

Εν συνεχεία, στραφήκαμε στη χρησιμοποίηση τεχνητών αμινοξέων, και πιο 

συγκεκριμένα στη Me-AlaH. Από την αντίδραση  Mn(NO3)2, Me-saOH2, Me-AlaH 

και NEt3 σε MeCN / MeOH απομονώσαμε το σύμπλοκο 3, όπως φαίνεται στη μη 

στοιχειομετρική αντίδραση 3: 

 

Mn(NO3)2∙4H2O  + Me-saOH2  + Me-AlaH + NEt3  → MeOHMeCN /  

                                                           [Mn3
IIIMn2

ΙVO2(OH)(Me-saO)6(Me-AlaΗ)]    

(3) 

 

Τo παραπάνω σύμπλοκο περιέχει ιόντα τρισθενούς και τετρασθενούς μαγγανίου και 

ως υποκαταστάτες το μονοανιόν του τεχνητού αμινοξέος Me-AlaH, ενώ τα ιόντα 

μαγγανίου βρίσκονται σε διαφορετική οξειδωτική κατάσταση από ότι όταν 

χρησιμοποιήσαμε φυσικά αμινοξέα (σύμπλοκα 1 και 2) . 

Εν συνεχεία, έχοντας ως μέλημα τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό συμπλόκων  που 

να περιέχουν μεταλλικά κέντρα Mnn+ (n≥3) και Ca2+ με υποκαταστάτες αμινοξέα, 

πραγματοποιήσαμε την αντίδραση  MnCl2, Ca(prop)2, napth-saOH2, Gly και NEt3 σε 

EtOH, και καταφέραμε να απομονώσουμε το σύμπλοκο 4, όπως φαίνεται στη μη 

στοιχειομετρική αντίδραση 4: 

 

MnCl2∙4H2O + Ca(prop)2 + napth-saOH2 + Gly + NEt3  →EtOH
 

                                                                  [Mn3
IIIO(napth-saO)3(prop)(EtOH)2]        

(4) 

 

Τo παραπάνω σύμπλοκο ενώ βρέθηκε να περιέχει ιόντα Mn3+ και οξιμάτο 

υποκαταστάτες, δυστυχώς, δεν περιέχει μεταλλικά κέντρα Ca2+ και αμινοξικούς 

υποκαταστάτες. Κατόπιν τούτου, πραγματοποιήσαμε πληθώρα αντιδράσεων σε 

διάφορες συνθήκες, ξεκινώντας από ποικίλα μεταλλικά άλατα του μαγγανίου και 

χρησιμοποιώντας διάφορα φυσικά αμινοξέα και οξιμικούς υποκαταστάτες. Από την 

αντίδραση Mn(NO3)2, Ca(prop)2, Ph-saOH2, L-Ala και NEt3 σε MeCN/Η2Ο 

απομονώσαμε το σύμπλοκο 5 όπως φαίνεται στη μη στοιχειομετρική αντίδραση 5: 

 

Mn(NO3)2∙4H2O + Ca(prop)2  + Ph-saOH2  + L-Ala+ NEt3  → OHMeCN 2/  
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                               [Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5O2(ΟΗ)(Ph-saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2]      

(5) 

Τo παραπάνω σύμπλοκο περιέχει ιόντα τρισθενούς και τετρασθενούς μαγγανίου και 

Ca2+ εκπληρώνοντας έτσι εν μέρει, τον δεύτερο σκοπό της Εργασίας μας, εφόσον δεν 

καταφέραμε να απομονώσουμε κάποιο σύμπλοκο που να φέρει ταυτόχρονα και 

αμινοξέα ως υποκαταστάτες. 

Τέλος, μέλημα μας ήταν να παράγουμε σύμπλοκα που να έχουν δομική ομοιότητα με 

το ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον 

τρίτο και τελευταίο στόχο της Εργασίας μας. Γνωρίζοντας ότι η αντίδραση μεταξύ 

αλάτων του δισθενούς μαγγανίου και οξιμικών υποκαταστατών, παρουσία βάσης, σε 

διάλυμα MeCΝ, οδηγεί στο σχηματισμό «κυβοειδών» μονάδων [MnIII
4], 

πραγματοποιήσαμε παρόμοιες αντιδράσεις παρουσία του τεχνητού αμινοξέος Me-

AlaH, με στόχο να «διακοσμήσουμε» το εξωτερικό περιβάλλον της «κυβοειδούς» 

μονάδος με αμινοξικούς υποκαταστάτες.  

Από την αντίδραση  Mn(ClO4)2, Μenapth-saOH2 Me-AlaH και NEt3 σε MeCN 

καταφέραμε και απομονώσαμε το σύμπλοκο 6 όπως φαίνεται στη μη στοιχειομετρική 

αντίδραση 6: 

 

4 Mn(ClO4)2∙6H2O  + 8 Μenapth-saOH2 + Me-AlaH + NEt3  →MeCN  

                                                             [Mn4
III(Μenapth-saO)4(Μenapth-saOH)4]   (6) 

 

Ο κεντρικός δομικός πυρήνας του συμπλόκου 6 περιέχει ιόντα Mn3+ που συνθέτουν 

μαζί με τους οξιμάτο υποκαταστάτες μια παραμορφωμένη κυβοειδής μονάδα η οποία 

προσομοιάζει δομικώς με το ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II. Δυστυχώς όμως, 

δεν βρέθηκε να περιέχει αμινοξικούς υποκαταστάτες. 

 
 

 

Η2. Περιγραφή δομών 
 
[Mn3

IIIO(saO)3(Cl)(Gly)(MeOH)3]∙1.87MeOH∙0.13H2O) (1∙1.87MeOH∙0.13H2O) 
 
Το σύμπλοκο 1 αποτελεί ένα τριπυρηνικό σύμπλοκο [Mn3

III]  το οποίο περιέχει τρεις 

οξιμάτο υποκαταστάτες, μια καρβοξυλάτο γέφυρα ενός μορίου γλυκίνης και μια όξο-

γέφυρα, καθώς και ένα ιόν χλωρίου και τρία μόρια μεθανόλης (Εικόνα 32). 
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Χαρακτηριστικά μήκη και γωνίες δεσμών δίνονται στους πίνακες 9 και 10. Ο 

κεντρικός δομικός πυρήνας του συμπλόκου 1 είναι μια όξο-κεντρική τριγωνική 

μονάδα [Mn3
IIIO(saO)3]+1 με τις πλευρές του «τριγώνου» να αποτελούνται από -Ν-

Ο- γέφυρες που προέρχονται από το διπλά αποπρωτονιωμένο saO2- υποκαταστάτη, 

σχηματίζοντας έτσι ένα (-Mn-N-O-)3 «δακτυλίδι» γύρω από την κεντρική όξο μ3-Ο-2 

γέφυρα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση -0.1396 Å από το επίπεδο που ορίζεται από 

τα τρία κέντρα μαγγανίου. Οι τρεις διπλά αποπρωτονιωμένοι saO2- υποκαταστάτες 

υιοθετούν την ίδια μορφή συναρμογής η1 : η1 : η1 : μ. Επιπλέον, δύο από τα τρία 

ιόντα μαγγανίου (Mn1 και Mn2) γεφυρώνονται μέσω της καρβοξυλάτο γέφυρας ενός 

μορίου γλυκίνης, το οποίο βρίσκεται στην zwitter-ion μορφή του. 

Όλα τα μεταλλικά κέντρα του συμπλόκου είναι εξα-ενταγμένα με κάθε ένα από αυτά 

να γεφυρώνεται με τα άλλα δυο μέσω της όξο ομάδας και δυο οξιμικών γεφύρων. 

Επίσης, τα τρία ιόντα μαγγανίου συναρμόζονται με την αποπρωτονιωμένη 

υδροξυλομάδα των οξιμικών υποκαταστατών. Τέλος, το Μn1 συμπληρώνει την 

σφαίρα ένταξης του με το ιόν Cl, το Mn2 με ένα τερματικό μόριο MeOH, ενώ το 

Mn3 με δύο τερματικά μόρια MeOH. Όλα τα μεταλλικά ιόντα του συμπλόκου είναι 

τρισθενή (BVS για Mn1=2.987497, Mn2=3.205339 και Mn3=3.176447), εμφανίζουν 

παραμόρφωση Jahn-Teller και υιοθετούν δομή παραμορφωμένου οκτάεδρου. Οι 

τρεις άξονες που εμφανίζουν παραμόρφωση Jahn-Teller είναι σχεδόν παράλληλοι 

μεταξύ τους (Εικόνα 33). 
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Εικόνα 32: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 1. Για λόγους απλούστευσης δεν 

παρουσιάζονται τα μόρια του πλέγματος και τα άτομα υδρογόνου. 

 
 
Εικόνα 33: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 1 καθώς και οι άξονες (με μαύρο 

χρώμα) στους οποίους εμφανίζεται παραμόρφωση Jahn-Teller. 
 

 

Πίνακας 10: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών και αποστάσεις του συμπλόκου 1. 

Δεσμός Απόσταση (Å) 
Mn(1) - O(1) 1.871 

Mn(1) - O(11) 1.870 

Mn(1) - N(11) 1.998 

Mn(1) - O(22) 1.948 

Mn(1) - O(14) 2.196 

Mn(1) – Cl 2.750 

Mn(2) - O(1) 1.885 

Mn(2) - O(12) 1.861 

Mn(2) - N(22) 2.004 

Mn(2) - O(23) 1.908 

Mn(2) - O(15) 2.269 

Mn(2) - O(24) 2.217 

Mn(3) - O(1) 1.868 

Mn(3) - O(13) 1.869 

Mn(3) - N(13) 2.018 
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Mn(3) - O(21) 1.903 

Mn(3) - O(16) 2.269 

Mn(3) - O(17) 2.266 

Mn(1) - Mn(2) 3.184 

Mn(1) - Mn(3) 3.243 

Mn(2) - Mn(3) 3.283 
 
 
 
 
Πίνακας 11: Χαρακτηριστικές γωνίες δεσμών για το σύμπλοκο 1. 

Γωνία Τιμή (°) 
Mn1-Ο22-Ν22-Mn2 17.60 

Mn1-N11-O21-Mn3 -8.84 

Mn3-Ν13-Ο23-Mn2 8.15 

Mn1-O1-Mn2 115.94 

Mn1-O1-Mn3 120.33 

Mn2-O1-Mn3 122.08 

 

 

 

[Mn2
IIIMnΙVO(Ph-saO)3(prop)2(Val)]∙2.8MeCN∙0.2H2O (2∙2.8MeCN∙0.2H2O) 

 

Το σύμπλοκο 2 αποτελεί και αυτό τριπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους 

[Mn2
IIIMnΙV], το οποίο περιέχει δυο προπιονάτο, τρείς οξιμάτο και έναν όξο 

υποκαταστάτη, καθώς και μια καρβοξυλάτο γέφυρα ενός μορίου βαλίνης (Εικόνα 

34). Χαρακτηριστικά μήκη και γωνίες δεσμών δίνονται στους πίνακες 11 και 12.  Ο 

κεντρικός δομικός πυρήνας του συμπλόκου 2 αποτελείται από μια όξο-κεντρική 

τριγωνική μονάδα [Mn2
IIIMnΙVO(ph-saO)3]2+ της οποίας οι πλευρές αποτελούνται 

από –Ν-Ο- γέφυρες, οι οποίες ανήκουν σε διπλά αποπρωτονιωμένους Ph-saO-2 

υποκαταστάτες, και καρβοξυλάτο γέφυρες οι οποίες προέρχονται από προπιονάτο 

υποκαταστάτες και το μόριο της βαλίνης το οποίο βρίσκεται στην zwitter-ion μορφή 

του. Με αυτό τον τρόπο οι γέφυρες σχηματίζουν δυο «δακτυλίδια» γύρω από την 

κεντρική όξο μ3-Ο-2 γέφυρα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 0.1219 Å από το 

επίπεδο που ορίζεται από τα τρία κέντρα μαγγανίου. Οι τρεις διπλά 

αποπρωτονιωμένοι Ph-saO2- υποκαταστάτες υιοθετούν η1 : η1 : η1 : μ τρόπο ένταξης. 
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Όλα τα μεταλλικά κέντρα του συμπλόκου είναι εξαενταγμένα, με κάθε ένα από αυτά 

να γεφυρώνεται με τα άλλα δυο μέσω της κεντρικής όξο γέφυρας. Ακόμη, το Mn1 

γεφυρώνεται με το Mn2 μέσω δυο οξιμάτο υποκαταστατών και με το Mn3 με μια 

οξιμάτο και την καρβοξυλάτο γέφυρα του μορίου της βαλίνης. Επίσης, το Mn2 

γεφυρώνεται με το Mn3 μέσω των δυο προπιονάτο γεφυρών. Τέλος, και τα τρία ιόντα 

μαγγανίου συμπληρώνουν την σφαίρα ένταξης τους με την αποπρωτονιωμένη 

υδροξυλομάδα του οξιμάτο υποκαταστάτη. Τα δυο από τα τρία μεταλλικά ιόντα του 

συμπλόκου (Mn2 και Mn3) είναι τρισθενή (BVS για Mn2=3.243894 και 

Mn3=3.179606), εμφανίζουν παραμόρφωση Jahn-Teller υιοθετώντας έτσι δομή 

παραμορφωμένου οκτάεδρου, ενώ το Mn1 είναι τετρασθενές (BVS για 

Mn1=3.922871)  με κανονική οκταεδρική γεωμετρία. Οι δυο άξονες που εμφανίζουν 

παραμόρφωση Jahn-Teller είναι σχεδόν κάθετοι μεταξύ τους (Εικόνα 35). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 34: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 2. Για λόγους απλούστευσης δεν 

παρουσιάζονται τα μόρια του πλέγματος και τα άτομα υδρογόνου. 
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Εικόνα 35: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 2 καθώς και οι άξονες  (με μαύρο 

χρώμα) στους οποίους εμφανίζεται παραμόρφωση Jahn-Teller. 

 
 
 
Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών και αποστάσεις του συμπλόκου 2. 

Δεσμός Απόσταση (Å) 
Mn(1) - O(1) 1.848 

Mn(1) - O(22) 1.840 

Mn(1) - N(12) 1.981 

Mn(1) - O(14) 1.993 

Mn(1) - O(11) 1.915 

Mn(1) - O(13) 1.912 

Mn(2) - O(1) 1.880 

Mn(2) - O(21) 1.864 

Mn(2) - N(11) 2.026 

Mn(2) - O(16) 1.979 

Mn(2) - O(12) 2.183 

Mn(2) - O(15) 2.093 

Mn(3) - O(1) 1.864 

Mn(3) - O(23) 1.868 

Mn(3) - N(13) 2.037 
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Mn(3) - O(25) 1.986 

Mn(3) - O(24) 2.195 

Mn(3) - O(26) 2.145 

Mn(1) - Mn(2) 3.128 

Mn(1) - Mn(3) 3.230 

Mn(2) - Mn(3) 3.301 
 
 
 
Πίνακας 13: Χαρακτηριστικές γωνίες δεσμών για το σύμπλοκο 2. 

Γωνία Τιμή (°) 
Mn1-Ο11-Ν11-Mn2 17.97 

Mn1-Ο13-Ν13-Mn3 21.66 

Mn1-Ν12-Ο12-Mn2 10.17 

Mn1-O1-Mn2 114.08 

Mn1-O1-Mn3 120.94 

Mn2-O1-Mn3 123.71 

 

 

 

[Mn3
IIIMn2

ΙVO2(OH)(Μe-saO)6(Me-AlaH)]∙2MeCN∙1.45H2O 

(3∙2MeCN∙1.45H2O) 

 
Το σύμπλοκο 3 είναι ένα πενταπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους [Mn3

IIIMn2
ΙV], 

αποτελούμενο από έξι οξιμάτο υποκαταστάτες, μια καρβοξυλάτο γέφυρα ενός μορίου 

Me-AlaH στην zwitter ion μορφή του, καθώς και δυο όξο και μια υδρόξο γέφυρα 

(Εικόνα 36). Χαρακτηριστικά μήκη και γωνίες δεσμών δίνονται στους πίνακες 13 και 

14. 

Στην μοναδιαία κυψελίδα του κρυστάλλου περιέχονται δύο μόρια με τον ίδιο τύπο, 

αλλά με διαφορετική γεωμετρία (ισομερή Α και Β). Στο ισομερές Α, οι έξι διπλά 

αποπρωτονιωμένοι Me-saO2- υποκαταστάτες υιοθετούν δυο διαφορετικές μορφές 

συναρμογής: πέντε στην μορφή η1 : η1 : η1 : μ και ένας στην μορφή η2 : η2 : η1 : μ4. 

Στο ισομερές Β, οι έξι διπλά αποπρωτονιωμένοι Me-saO2- υποκαταστάτες υιοθετούν 

και εδώ δυο διαφορετικές μορφές συναρμογής: πέντε στην μορφή η1 : η1 : η1 : μ και 

ένας στην μορφή η1 : η1 : η2 : μ. Όσον αφορά το ισομερές Α όλα τα ιόντα μαγγανίου 

είναι εξαενταγμένα κάτι το οποίο ισχύει και για όλα τα ιόντα μαγγανίου του 



 
59 

ισομερούς Β εκτός του Mn52 που είναι πενταενταγμένο, με τετραγωνική πυραμιδική 

γεωμετρία.  

Στο ισομερές Α, το Mn11 γεφυρώνεται, i) με το Mn21 και το Mn41 μέσω μιας μ3-όξο 

γέφυρας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση -0.3926 Å από το επίπεδο που ορίζεται από 

τα κέντρα μαγγανίου Mn11, Mn21 και Mn41, και ii) με το Mn31 και Mn51 μέσω της 

άλλης μ3-οξο γέφυρας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση -0.4173 Å από το επίπεδο 

που ορίζεται από τα κέντρα μαγγανίου Mn11, Mn31 και Mn51. Τέλος, το Mn11 

συμπληρώνει την σφαίρα ένταξης του με τρείς οξιμάτο υποκαταστάτες. Το Mn21 

γεφυρώνεται με το Μn31 μέσω της ύδροξο γέφυρας και συμπληρώνει την σφαίρα 

ένταξης του με τρεις οξιμάτο υποκαταστάτες. Το Mn31 γεφυρώνεται με το Mn51 με 

την καρβοξυλάτο γέφυρα της ουδέτερης Me-AlaH, ενώ συμπληρώνει την σφαίρα 

ένταξης του με δύο οξιμάτο υποκαταστάτες. Το Mn41 συμπληρώνει την σφαίρα 

ένταξης του με τρεις οξιμάτο υποκαταστάτες, ενώ το Mn51 με την καρβοξυλάτο 

γέφυρα της Me-AlaH και τρεις οξιμάτο υποκαταστάτες. Τα παραπάνω ισχύουν και 

για τα τέσσερα εξαενταγμένα μεταλλικά κέντρα του ισομερούς B (Mn12, Mn22, 

Mn32, Mn42), ενώ το Mn52 συμπληρώνει την σφαίρα ένταξης του με την 

καρβοξυλάτο γέφυρα της Me-AlaH και δύο οξιμάτο υποκαταστάτες. 

Όσον αφορά το ισομερές Α, τα Mn21, Mn31, Mn51 είναι τρισθενή (BVS για 

Mn21=3.129868, Mn31=3.076794 και Mn51=3.113151), εμφανίζουν παραμόρφωση 

Jahn-Teller και συνεπώς υιοθετούν δομή παραμορφωμένου οκτάεδρου, ενώ τα Mn11 

και τα Mn41 είναι τετρασθενή (BVS για Mn11=4.024046 και Mn41=3.737639)  με 

οκταεδρική γεωμετρία. Από τους 3 άξονες που εμφανίζουν παραμόρφωση Jahn-

Teller, δυο είναι σχεδόν παράλληλοι μεταξύ τους (Μn31║Mn51), ενώ αντίστοιχα ο 

άξονας Jahn-Teller του Μn21 είναι σχεδόν κάθετος στους πρώτους. Στο ισομερές Β, 

τα Mn22, Mn32, Mn52 είναι τρισθενή (BVS για Mn22=3.181525, Mn32=3.12964 

και Mn52=3.076631),  με τα Mn22 και Mn32 να υιοθετούν παραμορφωμένη 

οκταεδρική γεωμετρία (Jahn-Teller), ενώ το Mn52 έχει δομή τετραγωνικής 

πυραμίδας (τ = 18.01). Τέλος, τα Mn12 και Mn42 είναι τετρασθενή (BVS για 

Mn12=3.97623 και Mn42=3.895228) με οκταεδρική γεωμετρία. Οι δυο άξονες που 

εμφανίζουν παραμόρφωση Jahn-Teller είναι σχεδόν κάθετοι μεταξύ τους (Εικόνες 37 

και 38). 
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Εικόνα 36: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 3. Για λόγους απλούστευσης δεν 

παρουσιάζονται τα μόρια του πλέγματος και τα άτομα υδρογόνου. 

 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 37: Ο δομικός πυρήνας του ισομερούς Α του συμπλόκου 3 καθώς και οι 

άξονες (με μαύρο χρώμα) στους οποίους εμφανίζεται παραμόρφωση Jahn-Teller. 
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Εικόνα 38: Ο δομικός πυρήνας του ισομερούς Β του συμπλόκου 3 καθώς και οι 

άξονες (με μαύρο χρώμα) με παραμόρφωση Jahn-Teller. 

 

 

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών και αποστάσεις του συμπλόκου 3. 

Δεσμός Απόσταση 
(Å) 

Δεσμός Απόσταση 
(Å) 

Mn(11) - O(1) 1.895 Mn(12) – O(3) 1.893 

Mn(11) - O(21) 1.879 Mn(12) - O(29) 1.870 

Mn(11) - N(11) 1.973 Mn(12) - N(19) 1.986 

Mn(11) - O(15) 1.914 Mn(12) - O(113) 1.923 

Mn(11) - O(2) 1.877 Mn(12) – O(4) 1.886 

Mn(11) - O(14) 1.876 Mn(12) - O(112) 1.885 

Mn(21) - O(1) 1.933 Mn(22) – O(3) 1.934 

Mn(21) - O(22) 1.868 Mn(22) - O(210) 1.856 

Mn(21) - N(12) 2.024 Mn(22) - N(110) 2.005 

Mn(21) - Ο(18) 1.956 Mn(22) - Ο(116) 1.943 

Mn(21) - O(11) 2.220 Mn(22) - O(19) 2.217 

Mn(21) - O(16) 2.109 Mn(22) - O(114) 2.129 

Mn(31) - O(2) 1.898 Mn(32) – O(4) 1.917 

Mn(31) - O(23) 1.859 Mn(32) - O(211) 1.865 
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Mn(31) - Ν(23) 2.046 Mn(32) - Ν(111) 1.998 

Mn(31) - O(18) 1.962 Mn(32) - O(116) 1.964 

Mn(31) - O(11) 2.277 Mn(32) - O(19) 2.256 

Mn(31) - O(17) 2.165 Mn(32) - O(215) 2.139 

Mn(41) - O(1) 1.874 Mn(42) – O(3) 1.860 

Mn(41) - O(24) 1.866 Mn(42) - O(212) 1.855 

Mn(41) - Ν(14) 2.025 Mn(42) - Ν(112) 1.991 

Mn(41) - Ν(16) 2.007 Mn(42) - Ν(114) 1.984 

Mn(41) - O(12) 1.927 Mn(42) - O(110) 1.924 

Mn(41) - O(26) 1.900 Mn(42) - O(214) 1.887 

Mn(51) - O(2) 1.881 Mn(52) – O(4) 1.861 

Mn(51) - O(25) 1.854 Mn(52) - O(213) 1.846 

Mn(51) - Ν(15) 2.026 Mn(52) - Ν(113) 2.012 

Mn(51) - O(13) 1.923 Mn(52) - O(111) 1.905 

Mn(51) - O(21) 2.447 Mn(52) - O(115) 2.158 

Mn(51) - O(27) 2.171 Mn(12) – Mn(22) 3.317 

Mn(11) - Mn(21) 3.284 Mn(12) – Mn(32) 3.352 

Mn(11) - Mn(31) 3.327 Mn(12) – Mn(42) 3.250 

Mn(11) - Mn(41) 3.249 Mn(12) – Mn(52) 2.978 

Mn(11) - Mn(51) 2.951 Mn(22) – Mn(32) 3.168 

Mn(21) - Mn(31) 3.180 Mn(22) – Mn(42) 3.095 

Mn(21) - Mn(41) 3.120 Mn(22) – Mn(52) 5.324 

Mn(21) - Mn(51) 5.342 Mn(32) – Mn(42) 5.347 

Mn(31) - Mn(41) 5.354 Mn(32) – Mn(52) 3.220 

Mn(31) - Mn(51) 3.245 Mn(42) – Mn(52) 5.871 

Mn(41) - Mn(51) 5.863  
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Πίνακας 15: Χαρακτηριστικές γωνίες δεσμών για το σύμπλοκο 3. 
Γωνία Τιμή (°) 

Mn11-Ο2-Mn31 123.63 

Mn11-Ο2-Mn51 103.49 

Mn11-Ο14-Ν14-Mn41 48.26 

Mn11-Ο1-Mn21 118.23 

Mn11-Ο1-Mn41 119.13 

Mn11-Ο21-Mn51 84.95 

Mn11-Ν11-Ο11-Mn21 -46.51 

Mn11-Ν11-Ο11-Mn31 50.63 

Mn11-Ο15-Ν15-Mn51 15.52 

Mn21-Ο1-Mn41 110.11 

Mn21-Ν12-Ο12-Mn41 -16.17 

Mn21-Ο18-Mn31 108.51 

Mn21-Ο11-Mn31 89.99 

Mn21-Ο16-N16-Mn41 -23.36 

Mn31-Ο2-Mn51 118.33 

Mn31-Ν23-Ο13-Mn51 8.90 

Mn12-Ο3-Mn22 120.16 

Mn12-Ο3-Mn42 119.98 

Mn12-Ο4-Mn32 123.60 

Mn12-Ο4-Mn52 105.23 

Mn12-Ο112-N112-Mn42 46.56 

Mn12-Ν19-Ο19-Mn22 -46.27 

Mn12-Ν19-Ο19-Mn32 52.72 

Mn12-Ο113-N113-Mn52 18.61 

Mn32-Ο4-Mn52 116.92 

Mn32-Ν111-Ο111-Mn52 15.83 
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[Mn3
IIIO(napth-saO)3(prop)(EtOH)2]∙2H2O (4 ∙2H2O) 

 

Το σύμπλοκο 4 αποτελεί τριπυρηνικό σύμπλοκο [Mn3
III] το οποίο περιέχει ένα 

προπιονάτο, τρείς οξιμάτο και έναν όξο υποκαταστάτες, καθώς και δυο μόρια 

αιθανόλης (Εικόνα 39). Χαρακτηριστικά μήκη και γωνίες δεσμών δίνονται στους 

πίνακες 15 και 16. Ο κεντρικός δομικός πυρήνας του συμπλόκου 4 είναι μια όξο-

κεντρική τριγωνική μονάδα [Mn3
IIIO(napth-saO)3]+1 στην οποία το κεντρικό ανιόν 

οξειδίου γεφυρώνει τα τρία μέταλλα. Οι πλευρές του «τριγώνου» [Mn3
IIIO(napth-

saO)3]+1 αποτελούνται από –Ν-Ο- γέφυρες οι οποίες ανήκουν σε διπλά 

αποπρωτονιωμένους napth-saO-2 υποκαταστάτες, σχηματίζοντας έτσι ένα (-Mn-N-O-

)3 δακτυλίδι γύρω από την κεντρική όξο-μ3-Ο-2 γέφυρα, η οποία βρίσκεται σε 

απόσταση -0.1833 Å από το επίπεδο που ορίζεται από τα κέντρα μαγγανίου Mn1, 

Mn2 και Mn3. Οι τρεις διπλά αποπρωτονιωμένοι napth-saO2- υποκαταστάτες 

υιοθετούν την ίδια μορφή συναρμογής: η1 : η1 : η1 : μ. Επιπλέον, δύο από τα τρία 

ιόντα μαγγανίου (Mn1 και Mn3) γεφυρώνονται μέσω της καρβοξυλάτο ομάδας του 

προπιονάτο υποκαταστάτη. 

Τα δυο από τα τρία κέντρα μαγγανίου είναι πενταενταγμένα (Mn1 και Mn3), με κάθε 

ένα από αυτά να γεφυρώνεται με τα άλλα δυο μέσω της όξο γέφυρας και δυο οξιμάτο 

υποκαταστατών. Τέλος, για καθένα από τα δυο αυτά κέντρα μαγγανίου, η σφαίρα 

ένταξης συμπληρώνεται από την αποπρωτονιωμένη υδροξυλομάδα του οξιμάτο 

υποκαταστάτη. Το Mn2 είναι εξαενταγμένο καθώς γεφυρώνεται με τα άλλα δυο  

μέσω της όξο γέφυρας και δυο οξιμάτο υποκαταστατών, ενώ συμπληρώνει την 

σφαίρα ένταξης του με δύο τερματικά μόρια EtOH. Όλα τα άτομα μαγγανίου είναι 

τρισθενή (BVS για Mn1=3.06953, Mn2=3.227033 και Mn3=3.211355),  με το Mn2 

να εμφανίζει παραμόρφωση Jahn-Teller υιοθετώντας έτσι δομή παραμορφωμένου 

οκτάεδρου και το Μn1(τ =21.23) και Mn3(τ =20.92) δομή τετραγωνικής πυραμίδας 

(Εικόνα 40). 
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Εικόνα 39: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 4. Για λόγους απλούστευσης δεν 

παρουσιάζονται τα μόρια του πλέγματος και τα άτομα υδρογόνου. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Εικόνα 40: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 4 καθώς και ο άξονας (με μαύρο 

χρώμα) Jahn-Teller. 
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Πίνακας 16: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών και αποστάσεις του συμπλόκου 4. 

Δεσμός Απόσταση (Å) 
Mn(1) - O(1) 1.854 

Mn(1) - O(11) 1.853 

Mn(1) - N(11) 1.989 

Mn(1) - O(22) 1.936 

Mn(1) - O(14) 2.142 

Mn(2) - O(1) 1.882 

Mn(2) - O(13) 1.852 

Mn(2) - N(13) 1.983 

Mn(2) - O(21) 1.907 

Mn(2) - O(15) 2.227 

Mn(2) - O(16) 2.311 

Mn(3) - O(1) 1.846 

Mn(3) - O(12) 1.868 

Mn(3) - N(12) 1.980 

Mn(3) - O(23) 1.875 

Mn(3) - O(24) 2.111 

Mn(1) - Mn(2) 3.241 

Mn(1) - Mn(3) 3.146 

Mn(2) - Mn(3) 3.236 
 
 
 
 
 
Πίνακας 17: Χαρακτηριστικές γωνίες δεσμών για το σύμπλοκο 4. 

Γωνία Τιμή (°) 
Mn1-N11-O21-Mn2 15.47 

Mn2-N13-O23-Mn3 -3.91 

Mn1-O22-N12-Mn3 20.24 

Mn1-O1-Mn2 120.37 

Mn1-O1-Mn3 121.18 

Mn2-O1-Mn3 115.59 
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[Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5O2(ΟΗ)(Ph-

saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2]∙6.6MeCN∙1.237H2O (5∙6.6MeCN∙1.237H2O) 

 

Το σύμπλοκο 5 αποτελεί «εξα-πυρηνικό» σύμπλοκο [Mn3
IIIMn2

ΙVCaII] το οποίο 

περιέχει μια προπιονάτο, έξι οξιμάτο, δυο όξο και έναν ύδροξο υποκαταστάτη, καθώς 

και δυο μόρια νερού και ακετονιτριλίου (Εικόνα 41). Χαρακτηριστικά μήκη και 

γωνίες δεσμών δίνονται στους πίνακες 17 και 18. Το σύμπλοκο εμφανίζει επίπεδο 

συμμετρίας (Εικόνα 42) με αποτέλεσμα τα  τέσσερα από τα πέντε ιόντα μαγγανίου να 

είναι ανά δυο κρυσταλλογραφικώς ίδια (Mn2/Mn2΄, Mn3/Mn3΄). Ο κεντρικός 

δομικός πυρήνας του συμπλόκου 5 μπορεί να περιγραφεί ως μια μονάδα, 

[Mn3
IIIMn2

ΙVO3(Ph-saO)6(prop)] που αποτελείται από ένα μεταλλικό πυρήνα τριών 

τριγωνικών υπομονάδων που μοιράζονται μια πλευρά (edge-sharing triangles). Οι έξι 

διπλά αποπρωτονιωμένοι Ph-saO2- υποκαταστάτες υιοθετούν δυο διαφορετικές 

μορφές συναρμογής: τέσσερις τη μορφή η1 : η1 : η1 : μ και δυο τη μορφή η2 : η1 : η1 : 

μ3 με τους τελευταίους να γεφυρώνουν δυο ιόντα μαγγανίου (Mn1, Mn3) με το ιόν 

του ασβεστίου. Επίσης,  οι δυο ίδιες όξο γέφυρες βρίσκονται σε απόσταση 0.2469 Å 

από το επίπεδο που ορίζεται από τα κέντρα μαγγανίου Mn1, Mn2 και Mn3, ενώ η 

ύδροξο γέφυρα γεφυρώνει δυο συμμετρικά μαγγάνια (Mn2, Mn2΄). Τέλος, η 

καρβοξυλάτο γέφυρα του προπιονάτο υποκαταστάτη συναρμόζεται με τρόπο: η1 : η2 : 

μ3 γεφυρώνοντας το Mn1 με τα Mn2 και Mn2΄. 

Τα τέσσερα από τα πέντε μεταλλικά κέντρα μαγγανίου είναι εξαενταγμένα (Mn2, 

Mn2΄, Mn3, Mn3΄) ενώ το Mn1 είναι πενταενταγμένο. Το Mn2 γεφυρώνεται i) με το 

Mn3 μέσω δυο οξιμάτο και μιας μ3-Ο2- όξο γέφυρας, ii) με το Mn1 μέσω της ίδιας μ3-

Ο2- όξο γέφυρας και της καρβοξυλάτο γέφυρας, και τέλος, iii) με το συμμετρικό του 

μαγγάνιο Mn2΄ μέσω της ύδροξο και της καρβοξυλάτο γέφυρας. Το Mn2 

συμπληρώνει την σφαίρα ένταξης του με την αποπρωτονιωμένη υδροξυλομάδα ενός 

οξιμάτο υποκαταστάτη. Το Mn3 γεφυρώνεται με το Μn1 μέσω της  μ3-Ο2- και μιας 

οξιμάτο γέφυρας ενώ συμπληρώνει την σφαίρα ένταξης του με την 

αποπρωτονιωμένη υδροξυλομάδα δυο οξιμάτο υποκαταστατών. Ακόμη το Μn1 

γεφυρώνεται με τα δυο συμμετρικά Mn2 και Mn2΄ μέσω της προπιονάτο και μιας εκ 

των δυο μ3-Ο2- γέφυρας, και με τα δυο συμμετρικά Mn3/Mn3΄ μέσω της δεύτερης 

μ3-Ο2- γέφυρας και δυο οξιμάτο γεφύρων οι οποίες το συνδέουν και με το CaII. 

Τέλος, το εξαενταγμένο CaII συμπληρώνει την σφαίρα ένταξης του με δυο μόρια 

MeCN και δυο μόρια H2O. 
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Τρία από τα πέντε μεταλλικά κέντρα μαγγανίου (Mn1, Mn2, Mn2΄) είναι τρισθενή 

(BVS για Mn1=3.151086, Mn2=3.09629 και Mn2΄=3.09629), υιοθετώντας 

τετραγωνική πυραμιδική για το Mn1 (τ=26.97) και παραμορφωμένη οκταεδρική 

γεωμετρία (Jahn-Teller) για τα Mn2 και Mn2΄. Τα Mn3 και Mn3΄ είναι τετρασθενή 

(BVS για Mn3=3.892085 και Mn3΄=3.892085) υιοθετώντας οκταεδρική γεωμετρία. 

Οι δυο άξονες που εμφανίζουν παραμόρφωση Jahn-Teller είναι σχεδόν κάθετοι 

μεταξύ τους (Εικόνα 43). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Εικόνα 41: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 5. Για λόγους απλούστευσης δεν 

παρουσιάζονται τα μόρια του πλέγματος και τα άτομα υδρογόνου. Το ποσοστό 

κατάληψης της θέσης του CaII είναι 50%. 
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Εικόνα 42: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 5 καθώς και το επίπεδο συμμετρίας 

του μορίου. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 43: Οι άξονες (με μαύρο χρώμα) στους οποίους εμφανίζεται παραμόρφωση 

Jahn-Teller για το σύμπλοκο 5.  
 



 
70 

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών και αποστάσεις του συμπλόκου 5. 

Δεσμός Απόσταση (Å) 
Mn(1) - O(1) 1.879 

Mn(1) - O(1) 1.879 

Mn(1) - O(21) 1.914 

Mn(1) - O(21) 1.914 

Mn(1) - O(14) 2.116 

Mn(2) - O(1) 1.918 

Mn(2) - O(13) 1.882 

Mn(2) - Ο(2) 1.943 

Mn(2) – N(13) 1.995 

Mn(2) - O(22) 2.133 

Mn(2) - O(24) 2.320 

Mn(3) - O(1) 1.872 

Mn(3) - O(11) 1.848 

Mn(3) - N(11) 2.002 

Mn(3) - N(12) 1.983 

Mn(3) - O(12) 1.893 

Mn(3) - O(23) 1.906 

Mn(1) - Mn(2) 3.397 

Mn(1) - Mn(3) 3.228 

Mn(2) - Mn(3) 3.091 

Mn(1) - Ca 2.454 

Mn(2) - Ca 6.599 

Mn(3) - Ca 4.864 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 19: Χαρακτηριστικές γωνίες δεσμών για το σύμπλοκο 5. 

Γωνία Τιμή (°) 
Mn1-Ο21-Ca 101.65 

Mn1-Ο1-Mn2 126.88 

Mn1-Ο1-Mn3 118.73 

Mn2-Ο2-Mn2 110.23 
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Mn2-Ο24-Μn2 86.79 

Mn2-O22-N12-Mn3 25.71 

Mn2-N13-O23-Mn3 14.80 

Mn1-O21-N2-Mn3 27.85 

 

 

 

 

[Mn4
III(Μenapth-saO)4(Μenapth-saOH)4]∙3.5MeOH∙0.5H2O) 

(6∙3.5MeOH∙0.5H2O) 

 

Το σύμπλοκο 6 είναι ένα τετραπυρηνικό σύμπλοκο [Mn4
III] το οποίο περιέχει οκτώ 

οξιμάτο γέφυρες (Εικόνα 44), ενώ ο κεντρικός δομικός πυρήνας του συμπλόκου είναι 

μια παραμορφωμένη κυβοειδής μονάδα [Mn4
III(ΝΟ)4]+8, στην οποία τα ιόντα 

μαγγανίου καταλαμβάνουν εναλλάξ κορυφές. Χαρακτηριστικά μήκη και γωνίες 

δεσμών δίνονται στους πίνακες 19 και 20. Οι οκτώ αποπρωτονιωμένοι οξιμάτο 

υποκαταστάτες υιοθετούν δυο διαφορετικές μορφές συναρμογής: τέσσερις διπλά 

αποπρωτονιωμένοι Menapth-saO2- την μορφή η2 : η1 : η1 : μ3 και τέσσερις μόνο-

αποπρωτονιωμένοι Menapth-saOΗ-, συναρμόζονται με τα μεταλλικά κέντρα 

δημιουργώντας εξαμελής χηλικούς δακτυλίους μέσω του αζώτου και της 

αποπρωτονιωμένης υδροξυλομάδας  (Εικόνα 45). Όλα τα μεταλλικά κέντρα του 

συμπλόκου διαθέτουν το ίδιο περιβάλλον συναρμογής και συνεπώς, κάθε ένα από 

αυτά συναρμόζεται με ένα  χηλικό και  τρεις η2 : η1 : η1 : μ3 οξιμάτο υποκαταστάτες. 

Τα κέντρα μαγγανίου του συμπλόκου είναι εξαενταγμένα και τρισθενή (BVS για 

Mn1=3.045043, Mn2=3.121353 Mn3=3.003007 και Mn4=3.058627) εμφανίζοντας 

οκταεδρική παραμορφωμένη (Jahn-Teller) γεωμετρία. Οι τέσσερις άξονες που 

εμφανίζουν παραμόρφωση Jahn-Teller είναι ανά δυο παράλληλοι (Μn1║Mn2, 

Mn3║Mn4), και αντίστοιχα ανά ζεύγη κάθετοι (Μn1, Mn2  ┴ Μn3, Mn4) (Εικόνα 

46).  

Τέλος στους Πίνακες 21 και 22 δίδονται τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τα 

σύμπλοκα 1 - 6. 
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Εικόνα 44: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 6 Για λόγους απλούστευσης δεν 

παρουσιάζονται τα μόρια του πλέγματος και τα άτομα υδρογόνου. 

 
 

 

 
 
Εικόνα 45: Ο κυβοειδής δομικός πυρήνας του συμπλόκου 6. 
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Εικόνα 46: Οι άξονες (με μαύρο χρώμα) που παρουσιάζουν παραμόρφωση Jahn-

Teller για το σύμπλοκο 6. 
 

 

Πίνακας 20: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών και αποστάσεις ου συμπλόκου 6. 

Δεσμός Απόσταση (Å) 
Mn(1) – O(1H) 1.967 

Mn(1) – O(2B) 1.873 

Mn(1) – N(1B) 2.005 

Mn(1) – O(2A) 1.893 

Mn(1) – N(1A) 2.246 

Mn(1) – O(1D) 2.267 

Mn(2) – O(1B) 2.272 

Mn(2) – N(1C) 2.218 

Mn(2) – O(2C) 1.911 

Mn(2) – N(1D) 1.980 

Mn(2) – O(2D) 1.866 

Mn(2) – O(1F) 1.941 

Mn(3) – O(2F) 1.918 

Mn(3) – N(1F) 1.998 

Mn(3) – N(1E) 2.273 
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Mn(3) – O(1H) 2.307 

Mn(3) – O(1B) 1.938 

Mn(3) – O(2F) 1.877 

Mn(4) – O(1D) 1.959 

Mn(4) – O(2H) 1.868 

Mn(4) – N(1H) 1.989 

Mn(4) – O(2G) 1.924 

Mn(4) – N(1G) 2.242 

Mn(4) – O(1F) 2.237 

Mn(1) - Mn(2) 3.982 

Mn(1) - Mn(3) 3.598 

Mn(1) - Mn(4) 3.581 

Mn(2) - Mn(3) 3.610 

Mn(2) - Mn(4) 3.550 

Mn(3) - Mn(4) 3.872 

 
 
 
 
 
Πίνακας 21: Χαρακτηριστικές γωνίες δεσμών για το σύμπλοκο 6. 

Γωνία Τιμή (°) 
Mn1-N1B-O1B-Mn3 66.13 

Mn1-O1D-N1D-Mn3 -74.71 

Mn1-O1H-N1H-Mn4 -63.65 

Mn1-N1B-O1B-Mn2 -74.02 

Mn3-O1H-N1H-Mn4 69.69 

Mn2-O1F-N1F-Mn3 -68.64 

Mn3-N1F-O1F-Mn4 68.67 

Mn2-N1D-O1D-Mn4 62.31 

Mn1-O1H-Mn3 113.58 

Mn2-O1F-Mn4 116.17 

Mn1-O1D-Mn4 116.53 

Mn2-O1B-Mn3 117.87 
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Πίνακας 22: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα των συμπλόκων 1, 2 και 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure (1) (2) (3) 

Formula C27.74H39.48ClMn3N4O

14 

C55.60 H56.80Mn3N6.80 O13.20 C56H60.90Mn5N9O18.45 

Μw 853.26 1196.30 1429.94 

Cr. system Orthorhombic Monoclinic Μonoclinic 

Sp. group P2/n P21/c P21/n 

a/(Å) 21.429(9) 23.099(9) 23.223(7) 

b/(Å) 8.344(3) 10.276(4) 24.494(6) 

c/(Å) 39.58(2) 23.807(9) 25.467(8) 

α/(Å) 90.00 90.00 90.00 

β/(Å) 90.00 101.03(3) 116.54(3) 

γ/(Å) 90.00 90.00 90.00 

V/(Å)3 7077(5) 5547(4) 12960(6) 

Z 8 4 8 

T/K 90(2) 100(2) 100(2) 

R 0.0611 0.0910 0.1003 

WR 0.1460 0.1396 0.1925 
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Πίνακας 23: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα των συμπλόκων 4, 5 και 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure (4) (5) (6) 

Formula C80H80Mn6N6O24 C97.726H91.56Ca0.50Mn5N14.37O20.

24 

C103H86.5625Mn4N11.50O16.5

0 

Μw 1839.14 2085.74 1969.16 

Cr. system Monoclinic Μonoclinic Monoclinic 

Sp. group P21/n P21/m C2/c 

a/(Å) 12.530(4) 13.062(4) 58.70(3) 

b/(Å) 15.155(5) 26.916(9) 14.774(5) 

c/(Å) 21.409(9) 14.083(4) 49.20(3) 

α/(Å) 90.00 90.00 90.00 

β/(Å) 104.36(4) 95.79(3) 121.58(5) 

γ/(Å) 90.00 90.00 90.00 

V/(Å)3 3938(2) 4926(3) 36349(37) 

Z 2 2 16 

T/K 220(2) 100(2) 100(2) 

R 0.0586 0.0886 0.1018 

WR 0.1499 0.1554 0.2013 
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Η3. Μελέτες Μαγνητικών Ιδιοτήτων των Συμπλόκων 

 

Η μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των συμπλόκων 1, 3, 4 και 6 

πραγματοποιήθηκε, κυρίως, με τη μέτρηση του γινομένου της γραμμομοριακής 

μαγνητικής επιδεκτικότητας επί τη θερμοκρασία (χΜΤ) συναρτήσει της 

θερμοκρασίας (Τ) υπό συνεχές και εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο (dc  και ac molar 

magnetic susceptibility measurements). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις 

μαγνήτισης (Μ) συναρτήσει του πεδίου (Η) (magnetization measurement) και της 

θερμοκρασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτός από την ποιοτική μελέτη των 

μαγνητικών ιδιοτήτων, έγινε και υπολογισμός των σταθερών σύζευξης (παραμέτρων 

ανταλλαγής) J μεταξύ των μαγνητικών κέντρων, και συσχετισμός αυτών με δομικά 

χαρακτηριστικά. Η ποσοτική αυτή μελέτη, η οποία αποσκοπούσε στην προσομοίωση 

των πειραματικών δεδομένων σε θεωρητικά μοντέλα πραγματοποιήθηκε με τη 

χρησιμοποίηση του υπολογιστικού προγράμματος MAGPACK45,46.  

Για το σύμπλοκο [MnΙΙΙ
3O(saO)3Cl(Gly)(CH3OH)3] (1), πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην περιοχή θερμοκρασιών  5.0 – 300 K 

κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. Αυτές παρουσιάζονται σαν χMT vs T 

στην εικόνα 50.  Η τιμή χMT= 8.74 cm3 K mol-1  στους 300 K είναι αρκετά κοντά 

στην spin-only τιμή (g=2) των 9.00 cm3 K mol-1 που αναμένεται για τρία ιόντα Mn3+  

υψηλού-spin. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή καθώς η θερμοκρασία μειώνεται μέχρι 

περίπου τους 200 Κ, όπου αρχίζει να μειώνεται γρήγορα για να φτάσει την τιμή 2.63 

cm3 K mol-1 στους 5 K. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει κυρίαρχες 

αντισιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ γειτονικών μεταλλικών κέντρων με 

την τιμή στους 5 Κ να υποδηλώνει τιμή spin θεμελιώδους κατάστασης S ≈ 2. Η 

διερεύνηση της μοριακής δομής μας επέτρεψε να προσομοιάσουμε τα πειραματικά 

δεδομένα υιοθετώντας ένα μοντέλο 2 μαγνητικών αλληλεπιδράσεων (εικόνα 47) 

σύμφωνα με την εξίσωση 1:   

 

Ĥ = -2 J1 (Ŝ1· Ŝ2 + Ŝ2· Ŝ3) – 2 J2 (Ŝ1· Ŝ3)                                                                (1) 

 

Με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος MAGPACK υπολογίστηκαν οι παράμετροι 

J1 = -4.7 cm-1, J2 = 7.5 cm-1  και g = 2.00. Η τιμή spin της θεμελιώδους κατάστασης 
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βρέθηκε S=2, με την πρώτη τιμή διεγερμένης κατάστασης S=3 να βρίσκεται 28 cm-1 

υψηλότερα σε ενέργεια. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 47: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο  1. Η συνεχόμενη 

κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στο 

θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Η S=2 βασική τιμή spin για το σύμπλοκο 1 επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από μετρήσεις 

μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM’, υπό εναλλασσόμενο (ac) μαγνητικό πεδίο 3.5 G 

στην περιοχή συχνοτήτων 50 – 1000 Hz και περιοχή θερμοκρασιών 2 – 10 Κ (εικόνα 

48). Από τη μορφή της καμπύλης επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διεγερμένων 

καταστάσεων με τιμές spin μεγαλύτερες της βασικής κατάστασης S, ενώ από την 

τιμή χM’T σε ~ 5 Κ επιβεβαιώνεται η τιμή S=2 της βασικής κατάστασης σπιν. 
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Εικόνα 48: Γραφική παράσταση χM’T vs T για το σύμπλοκο 1 στην περιοχή 

συχνοτήτων 5 – 1000 Hz και περιοχή θερμοκρασιών 2 – 10 Κ. 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνήτισης Μ συναρτήσει του μαγνητικού 

πεδίου και της θερμοκρασίας, οι οποίες παρουσιάζονται ως τιμές ανηγμένης 

μαγνήτισης, M/ΝμΒ, συναρτήσει του πηλίκου πεδίου προς θερμοκρασία, Η/Τ, στην 

εικόνα 49. Καταφέραμε να προσομοιάσουμε τα πειραματικά σημεία της καμπύλης με 

δύο διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα. Και τα δύο μοντέλα επιβεβαίωσαν την τιμή 

S=2 της βασικής κατάστασης spin, και, επίσης έδειξαν την ύπαρξη σημαντικής (και 

αρνητικής) τιμής μαγνητικής ανισοτροπίας για το σύμπλοκο 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 49: Γραφική παράσταση της ανηγμένης μαγνήτισης, M/ΝμΒ, συναρτήσει του 

πηλίκου πεδίου προς θερμοκρασία, Η/Τ, για τιμές πεδίου 0.3 -5 Τ και περιοχή 

θερμοκρασιών 2 - 6 Κ στο σύμπλοκο 1. Οι συνεχόμενες γραμμές (κόκκινη και μπλε) 

αντιπροσωπεύουν την προσομοίωση των πειραματικών σημείων σε δυο θεωρητικά 

μοντέλα.   

 

Για το σύμπλοκο [MnIII
3MnIV

2O2(ΟΗ)(me-sao)6(Me-AlaH)].2MeCN.1.45H2O (3. 

2MeCN.1.45H2O) πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, 

στην περιοχή θερμοκρασιών  5.0 – 300 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 

T. Αυτές παρουσιάζονται σαν χMT vs T στην εικόνα 53.  Η τιμή χMT= 12.33 cm3 K 

mol-1  στους 300 K είναι αρκετά κοντά στην spin-only τιμή (g=2) των 12.75 cm3 K 

mol-1 που αναμένεται για τρία ιόντα Mn3+ και δύο ιόντα Mn4+, υψηλού-spin. Η τιμή 
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αυτή παραμένει σταθερή καθώς η θερμοκρασία μειώνεται μέχρι περίπου τους 70 Κ, 

όπου αρχίζει να μειώνεται γρήγορα για να φτάσει την τιμή 3.83 cm3 K mol-1 στους 5 

K. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει κυρίαρχες αντισιδηρομαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ γειτονικών μεταλλικών κέντρων με την τιμή στους 5 Κ να 

υποδηλώνει τιμή spin θεμελιώδους κατάστασης S ≈ 2. Η διερεύνηση της μοριακής 

δομής μας επέτρεψε να προσομοιάσουμε τα πειραματικά δεδομένα υιοθετώντας ένα 

μοντέλο 2 μαγνητικών αλληλεπιδράσεων (εικόνα 50), σύμφωνα με την εξίσωση 2:  

 

 Ĥ = -2 J1 (Ŝ1· Ŝ2 + Ŝ1· Ŝ3 + Ŝ1· Ŝ4 + Ŝ2· Ŝ3 + Ŝ2· Ŝ4 + Ŝ1· Ŝ5 ) – 2 J2 (Ŝ3· Ŝ5)          

(2) 

 

Με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος MAGPACK υπολογίστηκαν οι παράμετροι 

J1 = -1.55 cm-1, J2 = +6.8 cm-1  και g = 1.98. Η τιμή spin της θεμελιώδους κατάστασης 

βρέθηκε S=2, με την πρώτη και δεύτερη τιμή διεγερμένης κατάστασης S=3 και S=4 

να βρίσκονται 3.7 και 9.7 cm-1 υψηλότερα σε ενέργεια, αντίστοιχα.                 

                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 50: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο  3. 2MeCN.1.45H2O. Η 

συνεχόμενη κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών 

σημείων στο θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, παρουσιάζεται και 

το σχήμα των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων στο σύμπλοκο 3. 

 

Η S=2 βασική τιμή spin για το σύμπλοκο 3 επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από μετρήσεις 

μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM’, υπό εναλλασσόμενο (ac) μαγνητικό πεδίο 3.5 G 

στην περιοχή συχνοτήτων 50 – 1000 Hz και περιοχή θερμοκρασιών 2 – 10 Κ (Εικόνα 
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51). Από τη μορφή της καμπύλης επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διεγερμένων 

καταστάσεων με τιμές spin μεγαλύτερες της βασικής κατάστασης S, ενώ από την 

τιμή χM’T σε ~ 5 Κ επιβεβαιώνεται η τιμή S=2 της βασικής κατάστασης σπιν.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνήτισης Μ συναρτήσει του μαγνητικού 

πεδίου και της θερμοκρασίας, οι οποίες παρουσιάζονται ως τιμές ανηγμένης 

μαγνήτισης, M/ΝμΒ, συναρτήσει του πηλίκου πεδίου προς θερμοκρασία, Η/Τ, στην 

Εικόνα 52. Δυστυχώς, η ύπαρξη διεγερμένων καταστάσεων οι οποίες βρίσκονται 

ενεργειακά πολύ κοντά στη θεμελιώδη κατάσταση spin δεν μας επέτρεψε να 

προσομοιάσουμε τα πειραματικά σημεία σε κάποιο θεωρητικό μοντέλο.    

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 51: Γραφική παράσταση χM’ T vs T για το σύμπλοκο 3 στην περιοχή 

συχνοτήτων 5 – 1000 Hz και περιοχή θερμοκρασιών 2 – 10 Κ. 
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Εικόνα 52: Γραφική παράσταση της ανηγμένης μαγνήτισης, M/ΝμΒ, συναρτήσει του 

πηλίκου πεδίου προς θερμοκρασία, Η/Τ, για τιμές πεδίου 0.3 -5 Τ και περιοχή 

θερμοκρασιών 2 - 6 Κ. 

Για το σύμπλοκο [MnIII
3O(napth-sao)3(prop)(EtOH)2].2H2O (4.2H2O) 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην περιοχή 

θερμοκρασιών  5.0 – 300 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. Αυτές 

παρουσιάζονται σαν χMT vs T στην Εικόνα 53. Η τιμή χMT= 7.95 cm3 K mol-1  στους 

300 K είναι αρκετά κοντά στην spin-only τιμή (g=2) των 9.00 cm3 K mol-1 που 

αναμένεται για τρία ιόντα Mn3+  υψηλού-spin. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή 

καθώς η θερμοκρασία μειώνεται μέχρι περίπου τους 140 Κ, όπου αρχίζει να 

μειώνεται γρήγορα για να φτάσει την τιμή 3.97 cm3 K mol-1 στους 5 K. Καταφέραμε 

να προσομοιάσουμε τα πειραματικά δεδομένα υιοθετώντας το ίδιο μοντέλο 2 

μαγνητικών αλληλεπιδράσεων που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του 1 (Εικόνα 

56). Με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος MAGPACK υπολογίστηκαν οι 

παράμετροι J1 = 0.5 cm-1, J2 = -3.4 cm-1  και g = 1.95. Η τιμή spin της θεμελιώδους 

κατάστασης βρέθηκε S=2, με την πρώτη τιμή διεγερμένης κατάστασης S=3 να 

βρίσκεται 4.8 cm-1 υψηλότερα σε ενέργεια.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 53: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο 4. Η συνεχόμενη 

κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στο 

θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε.  
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Η S=2 βασική τιμή spin για το σύμπλοκο 4 επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από μετρήσεις 

μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM’, υπό εναλλασσόμενο (ac) μαγνητικό πεδίο 2.5 G 

στην περιοχή συχνοτήτων 50 – 1000 Hz και περιοχή θερμοκρασιών 2 – 10 Κ (Εικόνα 

54). Από τη μορφή της καμπύλης επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διεγερμένων 

καταστάσεων με τιμές spin μεγαλύτερες της βασικής κατάστασης S, ενώ από την 

τιμή χM’T σε ~ 5 Κ επιβεβαιώνεται η τιμή S=2 της βασικής κατάστασης σπιν. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 54: Γραφική παράσταση χM’T vs T για το σύμπλοκο  4 στην περιοχή 

συχνοτήτων 5 – 1000 Hz και περιοχή θερμοκρασιών 2 – 10 Κ. 

  

 

Για το σύμπλοκο 6 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, 

στην περιοχή θερμοκρασιών  5.0 – 160 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 

T. Αυτές παρουσιάζονται σαν χMT vs T στην Εικόνα 55. Καταφέραμε να 

προσομοιάσουμε τα πειραματικά δεδομένα δεχόμενοι μόνο μία παράμετρο 

ανταλλαγή, J, μεταξύ γειτονικών μετταλικών κέντρων. Χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα ΜAGPACK και τη  Hamiltonian που δίνεται στην εξίσωση (3) βρήκαμε 

τις παραμέτρους  J= +0.45 cm-1, g= 1.98. Η θεμελιώδης κατάσταση σπιν του 

συμπλόκου βρέθηκε S = 8, με την πρώτη διηγερμένη κατάσταση S = 7 να βρίσκεται 

~8 cm-1 υψηλότερα σε ενέργεια.  

 

Ĥ = -2J (Ŝ1·Ŝ2 + Ŝ1·Ŝ3 + Ŝ1·Ŝ4 + Ŝ2·Ŝ3 + Ŝ2·Ŝ4 + Ŝ3· Ŝ4)       (3) 
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Εικόνα 55: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο 6. Η συνεχόμενη 

κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στο 

θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. 

 
Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνήτισης Μ συναρτήσει του 

μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας, οι οποίες παρουσιάζονται ως τιμές 

ανηγμένης μαγνήτισης, M/ΝμΒ, συναρτήσει του πηλίκου πεδίου προς θερμοκρασία, 

Η/Τ, στην Εικόνα 56. Καταφέραμε να προσομοιάσουμε τα πειραματικά σημεία της 

καμπύλης βάσει θεωρητικού μοντέλου. Το μοντέλο μας επιβεβαίωσε τη θεμελιώδη 

κατάσταση σπιν S = 8, ενώ έδειξε και την ύπαρξη σημαντικής (και αρνητικής) τιμής 

μαγνητικής ανισοτροπίας για το σύμπλοκο 6 με D=-0.32 cm-1.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 56: Γραφική παράσταση της ανηγμένης μαγνήτισης, M/ΝμΒ, συναρτήσει του 

πηλίκου πεδίου προς θερμοκρασία, Η/Τ, για τιμές πεδίου 3 - 5 Τ και περιοχή 

θερμοκρασιών 2 - 6 Κ για το σύμπλοκο 6. Οι συνεχόμενες κόκκινες γραμμές 
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αντιπροσωπεύουν την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στο θεωρητικά 

μοντέλο. 

Θ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Όπως αναφέρθηκε στο Σκοπό της Εργασίας μας, στόχος ήταν η σύνθεση συμπλόκων 

του Mnn+ (n≥3) με βιοανόργανο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, επιθυμούσαμε την σύνθεση 

συμπλόκων του Mnn+ (n≥3) με υποκαταστάτες αμινοξέα (φυσικά ή και τεχνητά), με 

Ca2+ και αμινοξέα (φυσικά ή και τεχνητά), και τέλος, σύμπλοκα που να 

παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με το ενεργό κέντρο του φωτοσυστήματος II.  

Προσπαθώντας να επιτύχουμε τον στόχο της εργασίας μας συνθέσαμε τα εξής νέα 

σύμπλοκα: [Mn3
IIIO(saO)3(Cl)(Gly)(MeOH)3]∙1.87MeOH∙0.13H2O (1), 

[Mn2
IIIMnΙVO(Ph-saO)3(prop)2(Val)]∙2.8MeCN∙0.2H2O (2), 

[Mn3
IIIMn2

ΙVO2(OH)(Me-saO)6(Me-AlaH)]∙2MeCN∙1.45H2O (3), [Mn3
IIIO(napth-

saO)3(prop)(EtOH)2]∙2H2O (4), [Mn3
IIIMn2

ΙVCaII
0.5O2(ΟΗ)(Ph-

saO)6(prop)(Η2Ο)2(MeCN)2]∙6.6MeCN∙1.23H2O (5), [Mn4
III(Menapth-

saO)4(Menapth-saOH)4]∙3.5MeOH∙0.5H2O (6).  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας Εργασίας μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 

συμπεράσματα: 

- Παρατηρούμε ότι ο μέσος αριθμός οξείδωσης των ιόντων μαγγανίου κυμαίνεται 

από +3 (για τα σύμπλοκα 1, 4 και 6) σε +3.33 (για το σύμπλοκο 3) και, τέλος, σε 

+3.40 (για τα σύμπλοκα 3 και 5). Αν και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένης της 

πληθώρας των συμπλόκων του μαγγανίου σε διάφορες οξειδωτικές καταστάσεις, 

αποτελεί όμως το καινοτόμο στοιχείο της Εργασίας μας εφόσον μέχρις σήμερα δεν 

υπήρχαν σύμπλοκα του μαγγανίου σε ενδιάμεσες / υψηλές οξειδωτικές βαθμίδες με 

αμινοξικούς υποκαταστάτες. 

- Παρά το γεγονός χρησιμοποίησης διαφόρων γεφυρωτικών υποκαταστατών, οι 

πυρηνικότητες των συμπλόκων κυμάνθηκαν στο περιορισμένο εύρος τιμών 3-5 (για 

τα μεταλλικά κέντρα μαγγανίου). Αυτό πιθανόν οφείλεται στην ύπαρξη των 

αμινοξικών υποκαταστατών στη zwitterion μορφή, η οποία δεν ευνοεί την γεφύρωση 

πολλών μεταλλικών κέντρων.  

- Οι spin θεμελιώσεις καταστάσεις των συμπλόκων 1 (S=2), 3 (S=2) και 4 (S=2) είναι 

πολύ κοντά στην προβλεπόμενη κατάσταση S~ 3/2 – 4/2  για το  OEC. 

- Μια σημαντική (αν και πρώιμη) παρατήρηση είναι το γεγονός της ύπαρξης 

σιδηρομαγνητικής σύζευξης ανταλλαγής μεταξύ των μεταλλικών κέντρων στα 
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σύμπλοκα 1 και 3 τα οποία γεφυρώνονται από την καρβοξυλάτο γέφυρα zwitterions 

αμινοξικών υποκαταστατών. 

 
Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

1. R. M. Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry a short course, Wiley (2002). 

2. R.R. Crichton, Biological Inorganic Chemistry an introduction, 

      Elsevier (2008). 

3. J. Reedijk, E. Bouwman, Bioinorganic Catalysis, second edition,  

      Markel-Dekker (1999). 

4. E. Alessio, Bioinorganic Medicinal Chemistry, Wiley (2011). 

5. S. J. Lippard, J. M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemistry, University  

            Science Books (1994). 

6. W. Kaim, B. Schwederski, Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the 

Chemistry of Life an introduction and guide, Wiley (1991). 

7. D.C. Weatherburn, S. Mandal, S. Mukhopadhyay, S. Bhaduri, L.F.                                                  

Lindoy, Comprehensive Coordination Chemistry, Elsevier (2003). 

8. R. Bruce King, Encyclopedia of Inorganic Chemistry, second edition, Wiley. 

9. F.A. Cotton, G. Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry a comprehensive 

text, Wiley. 

10. E. Blankenship, Molecular mechanisms of photosynthesis, Blackwell Science 

(2002). 

11. P. Fromme, Photosynthetic protein complexes a structural approach, Wiley 

(2008). 

12. J. Berg, J. Tymoczko and L. Stryer, Βιοχημεία τόμος 1, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης. 

13. A. Meserrschmidt, W. Bode and M. Cugler, Handbook of Metalloproteins, 

Volume 3, Wiley. 

14. A. Zouni et al, Nature, 409, 739–743 (2001). 

15. K.N. Ferreira, T. M. Iverson, K. Maghlaoui, J. Barber, and S. Iwata, Science, 

303, 1831–1838 (2004). 

16. A. Guskov et al, Nature Struct. Mol. Biol, 16, 334–342 (2009). 

17. N. Kamiya and J.R. Shen, Proc. Natl Acad. Sci, 100, 98–103 (2003). 

18. Y. Umena, K. Kawakami, J. Shen and N. Kamiya, Nature, 473, 55-61 (2011). 



 
87 

19. R.J. Pace, P. Smith, R. Bramley and D. Stehlik, Biochim. Biophys. Acta, 1058, 

161–170 (1991). 

20. C. Teutloff, S. Pudollek, S. Kessen, M. Broser, A. Zouni and R. Bittl, Phys. 

Chem. Chem. Phys, 11, 6715–6726 (2009). 

21. T. Noguchi, Coord. Chem. Rev, 252, 336–346 (2008). 

22. H. Dau, L. Iuzzolino and J. Dittmer, Biochim. Biophys. Acta, 1503, 24–39 

(2001). 

23. Y. Umena, K. Kawakami, J. Shen and N. Kamiya, J. Photochem and Photob. 

B: Biol., 104, 9-18 (2011). 

24. B. Kok, B. Forbush and M. McGloin, Photochem. Photobiol, 11, 457–475 

(1970). 

25. P. Joliot, Photosynth. Res, 76, 65–72 (2003). 

26. J. Barber, Chem. Soc. Rev, 38, 185-196 (2009). 

27. B. Loll, J. Kern, W. Saenger, A. Zouni and J. Biesiadka, Nature, 438, 1040-

1044 (2005). 

28. A. Mishra, W. Wernsdorfer, K. A. Abboud and G. Christou, ChemComm, 54 

(2005).    

29. I. J. Hewitt, J.-K. Tang, N. T. Mandhu, R. Clèrac, G. Buth, C. E. Anson and 

A. K. Powell, ChemComm, 2650 (2006).  

30. S. Mukherjee,  J.A. Stull, J. Yano,  T.C. Stamatatos,  K. Pringouri, T.A. 

Stich, K.A. Abboud, R.D. Britt, V.K. Yachandra, and G. Christou, Proced. 

Nat. Acad. Sci.USA, 109, 7, 2257-2262 (2012). 

31. J.S. Kanady,  E.Y. Tsui,  M.W. Day and  T. Agapie, Science, 333, 6043, 733-

736 (2011). 

32. E.S. Koumousi, S. Mukherjee, C.M. Beavers, S.J. Teat, G. Christou and T.C. 

Stamatatos, Chem. Comm, 47, 39, 11128-11130 (2011) 

33. R. Inglis,  L.F. Jones, C.J. Milios, S. Datta, A. Collins, S. Parsons, W. 

Wernsdorfer, S. Hill, S.P. Perlepes, S. Piligkos and E.K. Brechin, Dalton 

Trans, 18, 3403-3412 (2009). 

34. S. Caretta, T. Guidi, P. Santini, G. Amoretti, O. Pieper, B. Lake, J. Van 

Slageren, F. El Hallak, W. Wernsdorfer, H. Mutka, M. Russina, C.J. Milios 

and E.K. Brechin, Phys. Rev. Let, 100, 157-203 (2008). 

35. F. Marchetti, C. Pettinari, A. Cingolani, D. Leonesi, A. Drozdov and S.I. 

Troyanov, J. Chem. Soc, Dalton Trans, 3325–3333 (1998). 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Mukherjee,%20S
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Stull,%20JA
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Stull,%20JA
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Stamatatos,%20TC
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Pringouri,%20K
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Stich,%20TA
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Abboud,%20KA
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Britt,%20RD
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Yachandra,%20VK
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Christou,%20G
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Kanady,%20JS
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Tsui,%20EY
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Day,%20MW
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&author_name=Agapie,%20T&dais_id=11016562
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Koumousi,%20ES
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Mukherjee,%20S
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&field=AU&value=Beavers,%20CM
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&author_name=Teat,%20SJ&dais_id=13888625
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&author_name=Christou,%20G&dais_id=4095136
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q18OGdim184PNH187ln&author_name=Stamatatos,%20TC&dais_id=14709990


 
88 

36. A.W. Addison,  T. Nageswara Rao, J. Reedijk, J. Van Rijn and G.C. 

Verschoor, J. Chem. Soc, Dalton Trans, 1349-1356 (1984). 

37. C. J. Milios, A. Prescimone, A. Mishra, S. Parsons, W. Wernsdorfer, G. 

Christou, S. P. Perlepes and E. K. Brechin, Chem. Comm, 153 (2007). 

38. C. J. Milios, A. Vinslava, W. Wernsdorfer, A. Prescimone, P. A. Wood, S. 

Parsons, S. P. Perlepes, G. Christou and E. K. Brechin, J.  Am. Chem. Soc, 

129, 6547 (2007). 

39. C. J. Milios, R. Inglis, A. Vinslava, A. Prescimone, S. Parsons, S. P. Perlepes, 

G. Christou, and E. K. Brechin, Chem. Comm, 2738 (2007). 

40. C. J. Milios, I. A. Gass, A. Vinslava, L. Budd, S. Parsons, W. Wernsdorfer, S. 

P. Perlepes, G. Christou and E. K. Brechin, Inorg. Chem, 46, 6215 (2007). 

41. C. J. Milios, P. A. Wood, S. Parsons, D. Foguet-Albiol, C. Lampropoulos, G. 

Christou, S. P. Perlepes and E. K. Brechin, Inorg. Chim. Acta, 360, 3932 

(2007). 

42.  C. J. Milios, R. Inglis, A. Vinslava, R. Bagai, W. Wernsdorfer, S. Parsons, S. 

P. Perlepes, G. Christou and E. K. Brechin, J. Am. Chem. Soc, 129, 12505 

(2007). 

43. C. J. Milios, S. Piligkos and E. K. Brechin, Dalton Trans., 1809 (2008). 

44. C. Kozoni, M. Siczek, T. Lis, E.K. Brechin and C.J. Milios, Dalton Trans, 

9117–9119 (2009). 

45. J. Borrás-Almenar, J. M. Clemente-Juan, E. Coronado and B. S. Tsukerblat, 

Inorg. Chem, 38, 6081 (1999) 

46. J.J. Borrás-Almenar, J. M. Clemente-Juan, E. Coronado and B. S. Tsukerblat, 

J. Comput.Chem, 22, 985 (2001) 

 

 

 

 
 


	εξωφυλλο
	1
	2
	3

