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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α. Ανόργανα μέταλλα στις βιολογικές διεργασίες 

 

Τα ανόργανα μέταλλα παίζουν σημαντικό ρόλο στις βιολογικές διεργασίες, 

δεδομένου ότι αφορούν ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες διεργασίες. Μπορεί να 

λειτουργούν ως ενζυμικοί συμπαράγοντες, να έχουν στηρικτικό και δραστικό ρόλο 

στα ένζυμα και σε διάφορες πρωτεΐνες, να έχουν σηματοδοτικό ρόλο, να 

συμμετέχουν σε μονοπάτια διαβίβασης σήματος εξαιτίας της δημιουργίας πόλωσης 

στις βιολογικές μεμβράνες, κλπ.. Έλλειψη ανόργανων στοιχείων (ιχνοστοιχείων) από 

τον οργανισμό οδηγεί στη δημιουργία ασθενειών που σχετίζονται με αυτά ή και σε 

καρκινογένεση. Μερικά από τα σημαντικότερα ιχνοστοιχεία αποτελούν τα Ca2+, 

Mg2+, Mn2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+. 

Το ασβέστιο είναι το δισθενές μέταλλο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Αποτελεί δομικό συστατικό σε κόκκαλα και δόντια, ενώ 

συμμετέχει στη σύσπαση των μυών. Συμμετέχει, επίσης, σε πληθώρα 

ενδοκυτταρικών βιοχημικών διεργασιών όπως ορμονικές εκκρίσεις, πήξιμο του 

αίματος, αποφωσφοριλίωση του ATP, καταβολισμός του γλυκογόνου, δράση 

αντισωμάτων. Σημαντικότερη, όμως, λειτουργία του αποτελεί η χρήση του ως β-

διαβιβαστής και η ανίχνευση του από αισθητήρες-υποδοχείς στις κυτταρικές 

μεμβράνες με αποτέλεσμα τη διαβίβαση του σήματος διαμέσου του ενδοκυττάριου 

και εξωκυττάριου υγρού στα νευρικά κύτταρα. 

Το δισθενές μαγγάνιο φαίνεται να συμμετέχει ως συμπαράγοντας σε διάφορες 

κατηγορίες ενζύμων και στη φωτοσύνθεση ενώ χρησιμοποιείται ευρέως για 

βιολογικές μελέτες. Για παράδειγμα, το Mn2+ αποτελεί παράγοντα αντίθεσης στο 

MRI, για την κλινική διάγνωση, και είναι ευρέως διαδεδομένο ως εργαλείο σε 

νευροβιολογικές μελέτες. Το μαγγάνιο βοηθά στο σχηματισμό των συνδετικών ιστών, 

των οστών, διαφόρων παραγόντων πήξης του αίματος και ορμονών φύλου. Παίζει 

επίσης ρόλο στο μεταβολισμό του λίπους και των υδατανθράκων, στην απορρόφηση 

του ασβεστίου και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Το μαγγάνιο είναι επίσης 
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απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και των νευρικών 

κυττάρων. Επιπλέον είναι συστατικό του αντιοξειδωτικού ενζύμου υπεροξειδικής 

δισμουτάσης (SOD), το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση των δραστικών μορφών-

ριζών οξυγόνου (ROS, Reactive Oxygen Species). 

Το δεύτερο πιο άφθονο δισθενές μεταλλικό ιόν στα κύτταρα είναι το μαγνήσιο. 

Περίπου το 99% του συνολικού μαγνησίου του σώματος βρίσκεται σε οστά, μυς και 

μη-μυϊκούς μαλακούς ιστούς. Το Mg2+ βρίσκεται κυρίως μέσα στα κύτταρα όπου 

ενεργεί ως αντισταθμιστικό ιόν για το ΑΤΡ και τα νουκλεϊκά οξέα. Είναι, επίσης, 

συμπαράγοντας σε διάφορα ένζυμα, που συμμετέχουν στην δημιουργία του ATP, και 

συμβάλει στη σταθεροποίησή τους. Γενικότερα, ο μεταβολισμός του ATP, η συστολή 

και η χαλάρωση των μυών, η φυσιολογική νευρολογική λειτουργία και η 

απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών εξαρτώνται εν μέρει και από το μαγνήσιο. 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το μαγνήσιο συμβάλλει στη ρύθμιση του 

αγγειακού τόνου, του καρδιακού ρυθμού, της θρομβώσεως που και του σχηματισμού 

των οστών. 

Σίδηρος, στο ανθρώπινο σώμα, υπάρχει κυρίως σε μορφή συμπαράγοντα που 

συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη, ένζυμα αίμης, ή μη-εντερικές ενώσεις 

όπως ένζυμα φλαβίνης-σιδήρου, και την μεταφορική και αποθηκευτική πρωτεΐνη 

φερριτίνη. Το σώμα απαιτεί σίδηρο για τη σύνθεση των πρωτεϊνών μεταφοράς του 

οξυγόνου, ιδιαίτερα της αιμοσφαιρίνης και της μυοσφαιρίνης, καθώς και για το 

σχηματισμό ενζύμων αίμης και άλλων ενζύμων που περιέχουν σίδηρο και 

εμπλέκονται στη μεταφορά ηλεκτρονίων και στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα στο ανθρώπινο σώμα. Σχεδόν τα δύο τρίτα του Fe του σώματος 

βρίσκεται στην αιμοσφαιρίνη που υπάρχει στα ερυθροκύτταρα, το 25% περιέχεται σε 

αποθήκες σιδήρου και το υπόλοιπο 15% συνδέεται με τη μυοσφαιρίνη στο μυϊκό ιστό 

και σε διάφορα ένζυμα που εμπλέκονται στον οξειδωτικό μεταβολισμό. 

Βασικοί συμπαράγοντες για αντιδράσεις οξειδοαναγωγής περιλαμβάνουν οξειδάσες 

που περιέχουν χαλκό. Τα ένζυμα του χαλκού ρυθμίζουν διάφορες φυσιολογικές 

οδούς, όπως η παραγωγή ενέργειας, ο μεταβολισμός του σιδήρου και η ωρίμανση του 

συνδετικού ιστού. Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο λειτουργικό συστατικό πολλών 

βασικών ενζύμων γνωστών ως χαλκοενζύμων. Ένζυμο που εξαρτάται από το χαλκό, 

η οξειδάση του κυτοχρώματος c, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή 
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ενέργειας. Η λυσυλική οξειδάση, απαιτείται για τη διασταυρούμενη σύνδεση του 

κολλαγόνου και της ελαστίνης, τα οποία είναι απαραίτητα για το σχηματισμό 

ισχυρών και εύκαμπτων συνδετικών ιστών. Τέσσερα ένζυμα που περιέχουν χαλκό, 

γνωστά ως οξειδάσες πολλαπλών κέντρων χαλκού (MCO) ή σιδηροξειδάσες, έχουν 

την ικανότητα να οξειδώνουν τον σίδηρο Fe2 + σε Fe3 +, τη μορφή σιδήρου που μπορεί 

να συνδεθεί με την πρωτεΐνη τρανσφερρίνη. Επιπλέον, το γεγονός ότι η 

απελευθέρωση σιδήρου από τις θέσεις αποθήκευσης εξασθενεί κατά την ανεπάρκεια 

χαλκού υποστηρίζει το ρόλο του MCO στο μεταβολισμό του σιδήρου. 

Ο ψευδάργυρος αποτελεί απαραίτητο ιχνοστοιχείο για όλες τις μορφές ζωής. Η 

ανεπάρκεια ψευδαργύρου έχει αναγνωριστεί από πολλούς ειδικούς ως σημαντικό 

ζήτημα δημόσιας υγείας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλές μεταβολικές 

αντιδράσεις εξαρτώνται από ψευδάργυρο. Ο ψευδάργυρος διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη, στην ανοσολογική απόκριση, στη νευρολογική λειτουργία και 

στην αναπαραγωγή. Σε κυτταρικό επίπεδο, η λειτουργία του ψευδαργύρου είναι 

καταλυτική, δομική και ρυθμιστική. Καταλυτική, καθώς εξαρτώμενα από 

ψευδάργυρο ένζυμα μπορούν να βρεθούν σε όλες τις γνωστές κατηγορίες ενζύμων. Η 

δομική του λειτουργία του ψευδαργύρου έγκειται στη διαμόρφωση της δομής των 

πρωτεϊνών και των κυτταρικών μεμβρανών. Μια δομή τύπου δακτύλου, γνωστή ως 

zinc finger-motif, σταθεροποιεί τη δομή ορισμένων πρωτεϊνών. Γνωστό είναι και το 

αντιοξειδωτικό ένζυμο δισμουτάση υπεροξειδίου του χαλκού-ψευδαργύρου 

(CuZnSOD), όπου ο ψευδάργυρος διαδραματίζει κρίσιμο δομικό ρόλο. Όσον αφορά 

στις κυτταρικές μεμβράνες, απώλεια ψευδαργύρου από βιολογικές μεμβράνες 

αυξάνει την ευαισθησία τους σε οξειδωτικές βλάβες και εμποδίζει τη λειτουργία τους, 

καθώς τις σταθεροποιεί σημαντικά. 

Β. Τεχνικές μέτρησης ελεύθερης συγκέντρωσης βιολογικών ιόντων 

 

Η πλειοψηφία των αναλυτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα αφορούν την 

μέτρηση ελεύθερων ιόντων ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα, όμως έχουν αναφερθεί 

και τεχνικές που αφορούν άλλα ιόντα, όπως μαγνήσιο και μαγγάνιο. Παρακάτω θα 

αναφερθούν μερικές από τις τεχνικές που έχουν χρησιμοποιεί παλαιότερα για τη 

μέτρηση ελεύθερων ιόντων του κυτταροπλάσματος, με έμφαση στο ασβέστιο. 
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1. Επιλεκτικά μικροηλεκτρόδια 

Γενικότερα αποτελούνται από πλαστικοποιητή ή ένα διαλύτη μεμβράνης, ένα 

ιονοφόρο, λιπόφιλους μεμβρανικούς ιοντοανταλλάκτες ή τα ionic sites, μια 

πολυμερική μήτρα και μεμβρανικά πρόσθετα, ενώ κατασκευάζονται συνήθως από 

γυάλινους τριχοειδείς σωλήνες με διάμετρο στην άκρη 0,5-10 μm. Ο διαλύτης 

μεμβράνης ή πλαστικοποιητής διαλυτοποιεί τα συστατικά της μεμβράνης. Είναι ένα 

λιπόφιλο υγρό με χαμηλή πίεση ατμών και διαχωρίζει συνήθως το διάλυμα του 

δείγματος με το εσωτερικό αναφορικό διάλυμα του ηλεκτροδίου. Η επιλεκτικότητα 

της μεμβράνης μπορεί να επηρεαστεί από την πολικότητα του, π.χ. ο πιο πολικός 

διαλύτης θα αυξήσει την επιλεκτικότητα των δισθενών έναντι των μονοσθενών 

ιόντων. Το ιονοφόρο είναι αυτό που μεταφέρει το επιθυμητό ιόν διαμέσου της 

λιπόφιλης μεμβράνης. Η επιλεκτικότητα του ιονοφόρου καθορίζεται από τη χημική 

του δομή. Όσον αφορά το ασβέστιο, τα πιο διαδεδομένα ιονοφόρα είναι ουδέτεροι 

ιονομεταφορείς, όπως οι ETH 1001 & 129, οι οποίοι ανιχνεύουν συγκέντρωση 

ελεύθερων ιόντων ασβεστίου από 10-2-10-7 Μ. Ο δεύτερος σχηματίζει λιπόφιλα 

σύμπλοκα με το Ca2+ σε αναλογία 1/3. Στα επιλεκτικά μικροηλεκτρόδια 

ενσωματώνονται μόρια συμπλοκοποιητή-ιονοφόρο για συγκεκριμένο ιόν στην υγρή 

λιπόφιλη μεμβράνη, μετατρέποντας έτσι την μεμβράνη επιλεκτική σε συγκεκριμένο 

ιόν. Οι λιπόφιλοι μεμβρανικοί ιοντοανταλλάκτες ή τα ionic sites αποσκοπούν στην 

δημιουργία ιδανικής απόκρισης, εξασφαλίζοντας την διαπερατότητα της ιοντο-

επιλεκτικής μεμβράνης. Ο αποκλεισμός Donnan, σημαίνει ότι δεν μπορεί να εισέλθει 

επιφανειακή ποσότητα ιόντων αντίθετης φόρτισης από το πρωτεύον ιόν της 

μεμβράνης, και συμβάλει στη βέλτιστη απόκριση. Η πολυμερική μήτρα παρέχει 

μηχανική στήριξη στη μεμβράνη. Σε μικρά μικροηλεκτρόδια, η μήτρα δεν είναι 

απαραίτητη καθώς τα φαινόμενα επιφανειακής τάσης αποφεύγονται λόγω της 

υπερχείλιση της οργανικής ιοντο-επιλεκτικής μεμβράνης από την άκρη του 

ηλεκτροδίου. Τέλος πρόσθετα μεμβράνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτροδίων είναι μείγματα λιπόφιλων κατιόντων και 

ανιόντων, τα οποία μειώνουν την ηλεκτρική αντίσταση της μεμβράνης και αυξάνουν 

το ανώτερο όριο ανίχνευσης, μειώνοντας την παρεμβολή από τα ανιόντα. 
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Όσον αφορά τα επιλεκτικά ηλεκτρόδια Ca2+, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

μεγαλύτερη περιοχή συγκεντρώσεων, σε σχέση με τους δείκτες φθορισμού, έχουν 

μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης σε αλλαγές της συγκέντρωσης του ελεύθερου 

ασβεστίου. Η διαφορά φαίνεται να είναι τρεις τάξεις μεγέθους μεταξύ των 

επιλεκτικών μικροηλεκτροδίων και των δεικτών φθορισμού. Επιπλέον η διάτρηση της 

κυτταρικής μεμβράνης σε ζωντανά κύτταρα μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη 

συγκέντρωση των ιόντων μέσα και έξω από τη μεμβράνη, λόγω παθητικής διάχυσης, 

ενώ ταυτόχρονα η μέθοδος περιορίζεται σε μεγάλου μεγέθους κύτταρα. Είναι 

καλύτερα να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ασβεστίου με αργές αλλαγές στη 

συγκέντρωση, στα επιθηλιακά στρώματα ή σωληνάρια σε συνδυασμό με μετρήσεις 

μικροηλεκτροδίων του μεμβρανικού δυναμικού, Na+, K+, και pH σε γειτονικά 

κύτταρα. 

2. Φωτοπρωτεΐνες πρόσδεσης ιόντων 

Οι πλέον γνωστές και χρησιμοποιούμενες φωτοπρωτεΐνες, διαθέτουν θέσεις 

κατάληψης για τα ιόντα Ca2+.Οι κυριότερες φωτοπρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται 

για τη συναρμογή των ιόντων ασβεστίου είναι οι ακουερίνη (aequorin) και ομπελίνη 

(obelin). Αυτές εμφανίζονται φυσικά στους οργανισμούς Aequore foskalea και Obelia 

geniculata, αντίστοιχα, και η λειτουργία τους βασίζεται στην εκπομπή φωτός στην 

ορατή περιοχή του φάσματος. Φως εκπέμπεται όταν η πρωτεΐνη αντιδράει με ιόντα 

ασβεστίου, ενώ δεν προηγείται διέγερση αυτών με ακτινοβολία. 

Το σύμπλοκο της ακουερίνης είναι ο καλύτερος δείκτης φθορισμού για ασβέστιο. 

Έχει υψηλή ευαισθησία, υψηλή αναλογία σήματος προς θόρυβο, γρήγορο χρόνο 

απόκρισης και δεν παρουσιάζει δράση ρύθμισης του ασβεστίου ή καμία γνωστή 

παράπλευρη επίδραση στη λειτουργία των κυττάρων. Οι δυσκολίες ενσωμάτωσης στο 

παρελθόν aqueorin σε μικρά κύτταρα έχουν ξεπεραστεί με την ανάπτυξη διαφόρων 

μεθόδων, που εφαρμόζονται πρακτικά σε όλα τα κύτταρα θηλαστικών. Το σύμπλοκο 

της αποτελείται από αποακουερίνη, πρωτεΐνη ΜΒ 21kDa, από το φωταυγές μόριο 

coelenterazine και από μοριακό οξυγόνο. Έχει τρεις θέσεις πρόσδεσης κατιόντων 

ασβεστίου και γίνεται φωταυγής όταν σε αυτής προσδεθούν τα δυο ιόντα. Με την 

πρόσδεση του Ca2+ απελευθερώνεται μοριακό οξυγόνο, το οποίο οξειδώνει την 

coelenterazine σε coelenteramide, με αποτέλεσμα την εκπομπή μπλε φωτός (465 nm), 

μετά από 10ms. 
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Η ομπελίνη είναι μια φωτοπρωτεΐνη που λειτουργεί με όμοιο τρόπο με την 

ακουερίνη. Η ομπελίνη διαθέτει τρία σημεία πρόσδεσης Ca2+ όμως αυτή δίνει 

βιοφωταύγια μετά από πρόσδεση και των τριων θέσεων κατάληψης των ιόντων Ca2+ 

και μετά από χρόνο 3ms, οπότε έχει γρηγορότερη απόκριση από την ακουερίνη. Η 

ομπελίνη, λοιπόν, είναι πιο εύχρηστη σε πειράματα όπου απαιτείται υψηλή ανάλυση 

σε μικρό χρονικό διάστημα, όμως εμφανίζει μικρότερη ευαισθησία από την 

ακουερίνη, ειδικότερα για συγκεντρώσεις [Ca2+]<10-5 M. 

Για αυξανόμενο εύρος συγκεντρώσεων από 10-7-10-4 Μ, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία 

αυξάνεται γραμμικά με αυτήν. Η ακουερίνη είναι σταθερή στο εύρος του 

φυσιολογικού pH (6,4-7,7) όμως δεν είναι τόσο επιλεκτική για ασβέστιο παρουσία 

μαγνησίου, το οποίο βρίσκεται σε αφθονία στα κύτταρα. Προσπάθειες βελτίωσης των 

ιδιοτήτων της έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. 

Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν ο τρόπος εισαγωγής τους και η ένταση 

φωταύγειάς τους. Ο τρόπος εισαγωγής είναι πολύπλοκος, καθώς η φωτοπρωτεΐνες 

δεν  μπορούν να διαπερνούν την μεμβράνη λόγω μεγέθους και απαιτείται η διάτρηση 

της κυτταρικής μεμβράνης, με ότι προβλήματα συνεπάγεται αυτό, όπως 

προαναφέρθηκε. Επιπλέον μετά από πρόσδεση όλων των ιόντων Ca2+ αυτές 

εκπέμπουν ένα μόνο φωτόνιο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ανίχνευση του 

φωτός και απαιτείται πιο ευαίσθητος ανιχνευτής με φωτοπολλαπλασιαστές. 

3. Bis-azo χρωστικές 

Οι δυο χρησιμοποιούμενες χρωστικές τέτοιου τύπου είναι οι arsenazo III και 

antipyrylazo III. Η πρώτη είναι η πλέον πιο διαδεδομένη από τις δυο. Και οι δυο 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ελεύθερου Ca2+ στο 

κυτταρόπλασμα με μετρήσεις απορρόφησης, ενώ έχουν διαφορετική απόκριση και 

χαρακτηριστικά στις κορυφές για ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου. 

Η χρωστική antipyrylazo III έχει επαρκώς μικρή συγγένεια για το ασβέστιο και οι 

ελεύθερες συγκεντρώσεις ασβεστίου που μπορούν να ανιχνευθούν είναι στην περιοχή 

μερικών εκατοντάδων micromol. H περιοχή μήκους κύματος στην οποία απορροφά 

κυμαίνεται από 520-550nm, ανάλογα με την συγκέντρωση του μαγνησίου που 

υπάρχει στο περιβάλλον της. Δεδομένου ότι οι μεταβολές του φωτός που σχετίζονται 
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με το ασβέστιο πρέπει να διακρίνονται από μεταβολές φωτισμού που σχετίζονται με 

τη μετακίνηση, η απορρόφηση της χρωστικής πρέπει να μετατοπίζεται με 

μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις ασβεστίου όσο το δυνατόν περισσότερο. Για μια 

μικρή αλλαγή του συνολικού ασβεστίου, οι μετατοπίσεις απορρόφησης γενικά 

αυξάνονται με την αύξηση της συγκέντρωσης της χρωστικής μέχρι η χρωστική να 

λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας για το ασβέστιο. Ως εκ τούτου, οι χρωστικές 

χρησιμοποιούνται σε σχετικά υψηλή συγκέντρωση, κάτι που αποτελεί και 

μειονέκτημα της μεθόδου. 

Η χρωστική arsenazo III έχει όμοιες ιδιότητες με την antipyrylazo III, όμως η περιοχή 

μήκους κύματος απορρόφησης κυμαίνεται από 575-675 nm, γεγονός που την καθιστά 

πιο εύχρηστη από την προηγούμενη με καλύτερη και πιο ξεκάθαρη εικόνα φασμάτων. 

Μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι η έλλειψη εκλεκτικότητας σε ιόντα Ca2+ , η 

αδυναμία της να διαπερνάει την κυτταρική μεμβράνη, οπότε απαιτείται μικροένεση 

για να εισαχθεί στα κύτταρα, και η αναλογία Ca2+/χρωστική εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση της χρωστικής και μόνο. 

4. Τετρακαρβοξυλικοί δείκτες με φθορίζουσες ομάδες 

Η πιο σύγχρονη και χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την μέτρηση των ελεύθερων 

ιόντων ασβεστίου ([Ca2+]i) σε βιολογικά συστήματα, γίνεται με τετρακαρβοξυλικούς 

δείκτες με φθορίζουσες ομάδες. Οι ενώσεις αυτές αποτελούνται από ένα ιονοφόρο 

και ένα χρωμοφόρο, ομοιοπολικά δεσμευμένο με αυτό. Το ιονοφόρο αποτελείται από 

ένα συμπλοκοποιητή και το χρωμοφόρο από μια ένωση ή πολλές ενώσεις που έχουν 

τη δυνατότητα να φθορίζουν και να εκπέμπουν στο ορατό τμήμα του φάσματος. Ο 

γνωστότερος συμπλοκοποιητής είναι το EGTA ενώ η χρωμοφόρα ομάδα μπορεί να 

διαφέρει, αλλά δεν παύει να εμπεριέχει εκτεταμένη συζυγία διπλών δεσμών και 

απεντοπισμό στα π-τροχιακά του μορίου. Όταν οι καρβοξυλικές ομάδες 

προστατευθούν ως εστέρες, κυρίως ως ακετοξυμεθυλοεστέρες (AM esters) γίνονται 

λιπόφιλοι και κατά συνέπεια διαπερατοί από τις κυτταρικές μεμβράνες. Όταν εισέλθει 

ο δείκτης στο κύτταρο, με τη δράση των εστερασών, αποπροστατεύεται δίνοντας 

ξανά τα αποπρωτονιωμένα καρβοξυλικά ανιόντα, τα οποία συμβάλουν και στη 

συμπλοκοποίηση των ενδοκυττάριων ελεύθερων ιόντων ασβεστίου. 
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Γενικότερα οι φθορισμομετρικοί δείκτες οφείλουν να διαθέτουν μερικά 

χαρακτηριστικά για να πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να 

χρησιμοποιηθούν σε βιολογικά συστήματα. Το συνολικό μόριο πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να συμπλοκοποιεί τα επιθυμητά ιόντα και από φασματοσκοπικής 

απόψεως τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης μορφής του δείκτη και της 

συμπλοκοποιημένης του μορφής με τα ιόντα πρέπει να διαφέρουν., Η υψηλή 

επιλεκτικότητα για το ιόν που μελετάται είναι απαραίτητη καθώς πληθώρα 

μεταλλικών ιόντων μπορεί να βρεθούν τόσο σε ελεύθερα διαλύματα όσο και σε 

ενδοκυττάρια. Ο δείκτης δεν πρέπει να είναι τοξικός και στην περίπτωση μετρήσεων 

ενδοκυτταρικών συστατικών, να διαθέτει ικανότητα αυξημένης διαπερατότητας στην 

κυτταρική μεμβράνη, ώστε να υπερτερεί έναντι άλλων μεθόδων. Η σταθερά 

πρόσδεσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο μέσο του εύρους της φυσιολογικής 

συγκέντρωσης του ιόντος (για ασβέστιο 0,1.Kd <[Ca2+]i <10.Kd) για τη μέγιστη 

απόκριση του δείκτη ενώ ταυτόχρονα πρέπει να έχει και μεγάλο συντελεστή 

απόσβεσης, οποίος συνεπάγεται υψηλή απορρόφηση. Μία αισθητή μετατόπιση 

Stokes φθορισμού με μεγάλη κβαντική απόδοση, διευκολύνει τις μετρήσεις καθώς 

αποφεύγεται η επικάλυψη των κορυφών διέγερσης και εκπομπής. Τέλος το μήκος 

κύματος της διέγερσης πρέπει να είναι πάνω από 400 nm για την ελαχιστοποίηση 

εκπομπής φθορισμού από άλλα κυτταρικά συστατικά και τη μείωση του θορύβου 

γενικότερα. 

Η κατηγορία των ενώσεων αυτών εισάχθηκε για πρώτη φορά από τον R.Y. Tsien, το 

1980. Οι πιο χρησιμοποιούμενος δείκτης που η ομάδα του R.Y. Tsien δημιούργησε 

ήταν ο δείκτης fura-2, και είναι επιλεκτικός για ιόντα Ca2+. Η επιλεκτικότητα στο ιόν 

αυτό οφείλεται στην ίδια τη δομή του δείκτη και του προκύπτοντος συμπλόκου με το 

Ca2+. Ο Tsien χρησιμοποίησε για τους δείκτες του τον συμπλοκοποιητή BAPTA 

έναντι του EGTA, με τον οποίο έχουν κοινά στοιχεία, και πλέον αυτός αποτελεί βάση 

για όλους τους επιλεκτικούς σε ασβέστιο φθορισμομετρικούς δείκτες ασβεστίου, ενώ 

τα χρωμοφόρα συνήθως διαφέρουν. Η χρήση του BAPTA εξυπηρετεί στην 

απευαισθητοποίηση του συμπλοκοποιητή από το χαμηλό pH, όπου οι 

καρβοξυλομάδες πρωτονιώνονται, καθώς τα δυο άτομα αζώτου προσφέρουν τα 

ασύζευκτα ζεύγη ηλεκτρονίων τους στη συζυγία των αρωματικών δακτυλίων. Το 

χαρακτηριστικό χρωμοφόρο του fura-2 συνδέεται με ένα από τους δυο δακτυλίους 

του BAPTA. Παρουσία Ca2+, τα τέσσερα καρβοξύλια του συμπλοκοποιητή, τα δυο 
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οξυγόνα και δυο άζωτα (μαζί με το ασύζευκτο ζεύγος τους), που εμπεριέχονται στο 

αιθερικό τμήμα, συμμετέχουν στην δημιουργία ένας οκταδοντικού συμπλόκου με το 

ασβέστιο. Το συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο του συστήματος αυξάνεται, λόγω 

άρσης της συζυγίας, και το μέγιστο της απορρόφησης μετατοπίζεται σε μικρότερα 

μήκη κύματος. Η επιλεκτικότητα σε σχέση με το Mg2+, που είναι 104 περισσότερο 

από το ασβέστιο στα κύτταρα, είναι 105:1. 

Ο Tsien εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μετατόπιση του μεγίστου απορρόφησης για να 

υπολογίσει την συγκέντρωση των ελεύθερων ιόντων ασβεστίου. Δημιούργησε έναν 

αλγόριθμο με τον οποίο είναι δυνατή η εύρεση της, ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης 

του δείκτη στο διάλυμα, βάση της παραπάνω παρατήρησης και μερικών παραδοχών 

όσον αφορά στο δείκτη. Αυτές είναι το γεγονός ότι ο δείκτης σχηματίζει 1:1 

σύμπλοκο με το Ca2+, ότι συμπεριφέρεται στα κύτταρα όπως και στα διαλύματα 

βαθμονόμησης και ότι έχει ικανοποιητική διαλυτότητα ώστε η ένταση φθορισμού να 

είναι γραμμικώς ανάλογη με τη συγκέντρωση των φθοριζόντων ειδών. 

Χρησιμοποίησε επίσης των λόγο R των εντάσεων φθορισμού F1 του ελεύθερου και F2 

του δεσμευμένου δείκτη προς τα δυο αντίστοιχα μήκη κύματος λ1 και λ2 στα οποία 

πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Η εξίσωση δ λαμβάνει υπ όψιν τη συνολική 

συγκέντρωση του δείκτη, την ευαισθησία του οργάνου και το οπτικό μήκος της 

διαδρομής στις μετρήσεις φθορισμού. Παρακάτω δίνεται η εξίσωση για τον 

υπολογισμό της συγκέντρωσης των ελεύθερων ιόντων ασβεστίου σε ένα δείγμα. 
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Kd=σταθερά διάστασης του συμπλόκου Ca2+ με το δείκτη, 

Rmin, Rmax= λόγοι εντάσεων φθορισμού του ελεύθερου δείκτη και του 

συμπλοκοποιημένου με Ca2+ δείκτη, στα μήκη κύματος διέγερσης λ1 και λ2, 
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Sd1= συντελεστής αναλογικότητας για τις εντάσεις φθορισμού του ελεύθερου και του 

κορεσμένου δείκτη, αντίστοιχαγια το μήκος κύματος διέγερσης λ1, ενώ αντίστοιχα 

συντελεστές για το μήκος κύματος λ2 είναι οι Sd2 και Sf2. 

Όταν η συγκέντρωση του Ca2+ φτάνει κοντά στη μηδενική, ο λόγος Rmin για τον 

ελεύθερο δείκτη ορίζεται από το λόγο Sf1/Sf2 ενώ ο Rmax από τον Sb1/Sb2 για 

συγκέντρωση Ca2+ η οποία αντιστοιχεί σε κορεσμό. Οι παραπάνω δείκτες 

υπολογίζονται από τα διαλύματα βαθμονόμησης (calibration solutions) τα οποία 

εμπεριέχουν γνωστές, χαμηλές συγκεντρώσεις ελεύθερου και κορεσμένου με Ca2+ 

δείκτη. 

Όταν δεν παρατηρείται μετατόπιση στα μέγιστα μήκη κύματος διέγερσης και 

απορρόφησης, η συγκέντρωση των [Ca2+]i υπολογίζεται εναλλακτικά από την 

παρακάτω εξίσωση. 
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Fmin, Fmax= εντάσεις φθορισμού του ελεύθερου και του κορεσμένου δείκτη 

αντίστοιχα, μετρούμενες στο ίδιο μήκος κύματος διέγερσης (απλές μετρήσεις). 

Η χρήση των δεικτών αυτών καλύπτει τις αδυναμίες των άλλων τεχνικών που 

προαναφέρθηκαν. Δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρότερα κύτταρα, 

είναι διαπερατοί από την κυτταρική μεμβράνη χωρίς να την καταστρέφουν, έχουν 

μεγαλύτερη επιλεκτικότητα, τα χρωμοφόρα του εκπέμπουν περισσότερα από ένα 

φωτόνια, έχουν μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής, τα μέγιστα απορρόφησης μετατοπίζονται 

κατά πολύ, κάνοντας ευκολότερη τη μέτρηση και δίνουν γρήγορα αποτελέσματα. Τα 

σημαντικότερα μειονέκτημα τους είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε ιστούς με χρωστικές ομάδες ή φωτοευαίσθητους ιστούς και ότι 

λόγω υψηλής συγγένειας για το ασβέστιο κορένυνται εύκολα, οπότε δε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μεγάλες συγκεντρώσεις ασβεστίου (όχι πάνω από μερικά μM). 

Ενδέχεται η υδρόλυση των εστέρων να είναι ατελής (αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με μικροένεση) και να αποβληθεί από το κύτταρο, με μηχανισμούς απομάκρυνσης 

ανιόντων, όμως έχουν βρεθεί μηχανισμοί για τη βελτίωση του τελευταίου, όπως 

ανάμιξη εστέρα με αμφιφιλικούς παράγοντες διασποράς πριν τη διαλυτοποίηση στο 
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μέσο επώασης, η ελάττωση της θερμοκρασίας για την επιβράδυνση της 

ενδοκύττωσης και της τμηματοποίησης στα οργανίδια και η προσθήκη 

φαρμακευτικών παραγόντων για την καταστολή των μηχανισμών απομάκρυσνης 

ανιόντων πχ probenecid ή sulfinopyrazone. 

Από την ομάδα του J. W. Canary, έγινε προσπάθεια δημιουργίας ενός 

φθορισμομετρικού δείκτη επιλεκτικού για μαγγάνιο έναντι ασβεστίου, Mn2+/Ca2+. Οι 

δείκτες αυτοί φαίνεται να έχουν την ονομασία probe 2 & 3 χωρίς να φέρουν 

συγκεκριμένο όνομα. 

Για τη δημιουργία των δεικτών αυτών λήφθηκαν υπόψιν μερικές παραδοχές. Σε 

αντίθεση με τα ιόντα διαμαγνητικών μετάλλων, όπως το Zn2+, το παραμαγνητικό 

Mn2+ μπορεί να αποσβέσει τον φθορισμό, παρόλο που αυτό είναι η πιο συνηθισμένη 

μέθοδος παραμαγνητικής ανίχνευσης μεταλλικών ιόντων. Απαιτείται εκλεκτικότητα 

για Mn2+ σε κυτταρικό περιβάλλον άφθονο σε Ca2+, λόγω της φύσεως του δείκτη, 

ειδικά αν είναι τετρακαρβοξυλικοί. Το Mn2+ και το Ca2 + μοιράζονται πολλές κοινές 

ιδιότητες, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το Mn2+ μπορεί να εισέλθει σε κύτταρα 

χρησιμοποιώντας κάποια συστήματα μεταφοράςόπως το Ca2+. Οι ανιχνευτές Mn2+ 

πρέπει να είναι συμβατοί με βιολογικά συστήματα, υδατοδιαλυτοί, διαπερατοί από τις 

κυτταρικές μεμβράνες και να είναι βιολογικά αδρανείς ενώ ταυτόχρονα πρέπει να μην 

έχει μήκος κύματος διέγερσης πάνω από 400nm, για να ελαχιστοποιηθεί η 

κυτταροτοξικότητα και ο φθορισμός των χρωστικών συστατικών του κυττάρου. 

Παρατηρήθηκε επίσης πως, αν και τα Mn2 + και Ca2 + ταξινομούνται ως "σκληρά" 

μέταλλα και ως εκ τούτου σχηματίζουν ισχυρότερα σύμπλοκα με άτομα οξυγόνου ως 

δότες, το Mn2 + φαίνεται να είναι πιο ανεκτικό σε μαλακότερους δότες από το Ca2 +. 

Με τα παραπάνω δεδομένα, η ομάδα του J. W. Canary προσπάθησε να 

αντικαταστήσει μερικούς υποκαταστάτες στο συμπλοκοποιητή BAPTA, σε 

μαλακότερους και να μεταβάλλει τις στερεο-ηλεκτρονικές τους ιδιότητες με 

προσθήκη διάφορων χρωμοφόρων. Δημιούργησαν έτσι έναν πρωτότυπο 

συμπλοκοποιητή, στον οποίο ενσωμάτωσαν χρωμοφόρα όμοια με αυτό των 

φθορισμομετρικών δεικτών Calcium Green σε θέση para στα Ν άτομα του 

πρωτότυπου συμπλοκοποιητή. Ο νέος συμπλοκοποιητής έχει συγγένεια περίπου 4,83 

log units μικρότερη για ασβέστιο από ότι για μαγγάνιο, ακόμα και σε περίσσεια 

ασβεστίου, ενώ οι probes 2&3 συνέχισαν να έχουν υψηλή συγγένεια για το μαγγάνιο. 
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Ωστόσο, ιόντα μετάλλων μετάβασης, Ni2 + και Cu2+ αποσβένουν τον φθορισμό, ενώ 

τα Fe2+, Co2+, Zn2+, Cd2+ και Hg2+ μπορεί να επηρεάσουν τη δέσμευση του Mn2+. 

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τη μελέτη ανταγωνισμού ιόντων, το Zn2+ είναι πιθανώς 

ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την εφαρμογή των δεικτών αυτών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΤΗ EGTA 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΙΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

Οι περισσότεροι δείκτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία αφορούν στη μέτρηση 

της συγκέντρωσης των ελεύθερων ιόντων ασβεστίου σε κυτταρικά διαλύματα. Λίγοι 

δείκτες αφορούν στη μέτρηση άλλων απαραίτητων για τον οργανισμό μετάλλων. Οι 

H.E.Katerinopoulos et al. ασχολήθηκαν με τη δημιουργία φθορισμομετρικών δεικτών 

επιλεκτικών για μόλυβδο Pd2+. Επίσης μη τετρακαρβοξυλικοί δείκτες επιλεκτικοί για 

υδράργυρο, Hg2+, έχουν αναφερθεί από την ίδια ομάδα των..Η ομάδα του J.W. 

Canary ασχολήθηκε με τη δημιουργία φθορισμομετρικων δεικτών επιλεκτικών για 

μαγγάνιο, Mn2+, με μεγάλη επιλεκτικότητα έναντι του ασβεστίου. Βάση των 

παραδοχών που προαναφέρθηκαν και των παρατηρήσεων για τη δημιουργία των 

δεικτών αυτών, θα μπορούσαν να παραχθούν και δείκτες επιλεκτικοί για άλλα 

μεταλλικά ιόντα όπως μαγνήσιο, Μg2+. 

Όσον αφορά το ιονοφόρο, οι νέοι συμπλοκοποιητές αναμένεται να μεταβάλουν την 

επιλεκτικότητα των αρχικών μορίων σε δείκτες μη επιλεκτικούς για το Ca2+. Παρά 

την ευρύτατη χρήση του EGTA, το δι-υποκατεστημένο (EGDA, bis(β-aminoethyl 

ether)-N,N',-diacetic acid) και το τρι-υποκατεστημένο (EGTRA, bis(β-aminoethyl 

ether)-N,N,N',-triacetic acid) παράγωγο δεν έχουν, μέχρι σήμερα, συντεθεί και οι 

ιδιότητές τους ως συμπλοκοποιητές δεν έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Τα 

παράγωγα αυτά αναμένεται να έχουν μειωμένη συγγένεια με τα ιόντα Ca2+ 

εμφανίζοντας επιλεκτικότητα προς άλλα ιόντα, οπότε αναμένεται να είναι κατάλληλα 

για την κατασκευή φθορισμομετρικών δεικτών επιλεκτικών για άλλα μεταλλικά ιόντα 

εκτός του ασβεστίου. 

Οι φθορίζοντες δείκτες μεταλλικών ιόντων αποτελούνται από δύο κύρια τμήματα, το 

ιονοφόρο και το χρωμοφόρο. Η συναρμογή του δείκτη με το ιόν-στόχο προκαλεί 

αλλαγές στο φάσμα διέγερσης ή/και εκπομπής και η αλλαγή αυτή επιτρέπει τη 

μέτρηση της συγκέντρωσης του μετάλλου βάσει του αλγόριθμου του Tsien. Η 
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επιλογή του εκάστοτε χρωμοφόρου γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις που τίθενται 

από τις πρακτικές των μελετών φθορισμού στα βιολογικά συστήματα. 

Τα ενσωματωμένα χρωμοφόρα σε αυτούς τους δείκτες είναι υποκατεστημένες 

κουμαρίνες, μια γνωστή κατηγορία χρωμοφόρων που χρησιμοποιούνται στην 

παρασκευή φθοριζόντων δεικτών. Η κουμαρίνη και τα ανάλογα της έχουν 

χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην ανίχνευση ιόντων με ενσωμάτωση του χρωμοφόρου 

της κουμαρίνης σε φθορισμομετρικούς επιλεκτικούς δείκτες. Οι κουμαρίνες πληρούν 

τις περισσότερες από τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός κατάλληλου 

χρωμοφόρου, δεδομένου ότι είναι σχετικά σταθερές σε ακτινοβολία και η μέγιστη 

διέγερση και εκπομπή τους, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αρκετά υψηλή ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο φθορισμός "υποβάθρου" από τα διάφορα κυτταρικά συστατικά, 

ιστούς και βιολογικά υγρά. Εμφανίζουν μετατοπίσεις Stokes αρκετά μεγάλες ώστε να 

αποφευχθούν σημαντικές αλληλεπικαλύψεις στα φάσματα διέγερσης και εκπομπής, 

οι κβαντικές αποδόσεις φθορισμού τους επιτρέπουν την ανίχνευση ιόντων σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις δείκτη και μπορούν να εισαχθούν σε κύτταρα ως μεμβρανο-διαπερατά 

παράγωγα λιπόφιλων ουσιών, πχ εστέρων, χωρίς να προκαλούν κυτταρικό θάνατο. Οι 

συνθετικές προσεγγίσεις, με στόχο τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των δεικτών, 

έχουν επεκτείνει τη συζυγία του κουμαρινικού συστήματος και τις ιδιότητες του, είτε 

με εισαγωγή υποκαταστατών είτε με διόγκωση του ετεροκυκλικού συστήματος. Όσον 

αφορά το προφίλ του φθορισμού ενός δείκτη, όταν το ιονοφόρο είναι συνδεδεμένο με 

το κουμαρινικό χρωμοφόρο μέσω συζυγιακού συστήματος τότε η απόκριση είναι 

συνήθως του τύπου δεικτών-λόγου φθορισμού (ratiometric sensors) ενώ, αν η 

συζυγία αυτή αναιρεθεί, η απόκριση του δείκτη αναμένεται να είναι αυτή της 

αύξησης της έντασης φθορισμού (turn-on sensors). Οι δυο αυτές κατηγορίες δεικτών 

εμφανίζουν διαφορετικά προφίλ φθορισμού. Οι δείκτες-λόγου φθορισμού διαθέτουν 

ομάδες οι οποίες μπορούν να ιονιστούν όταν διεγερθούν με ακτινοβολία. Οι ομάδες 

αυτές είναι, μετά τη διέγερση, είτε κατιόντα είτε ανιόντα. Επειδή η αλληλεπίδραση 

των ομάδων αυτών γίνεται με μεταλλικά κατιόντα, αλληλεπίδραση με κατιόντα 

αυξάνει την ενέργεια του συστήματος ενώ με ανιόντα την ελαττώνει. Κατά συνέπεια 

στο φάσμα διέγερσης εμφανίζεται ένα σημείο απόσβεσης ενώ ταυτόχρονα φαίνεται 

είτε μια αύξηση στο μέγιστο μήκος κύματος και την ένταση του φθορισμού (blue 

shift), είτε μια μείωση (red shift), αντίστοιχα. Στην περίπτωση των δεικτών αύξησης 

φθορισμού, στον ελεύθερο από ιόντα δείκτη, η διέγερση του φθοροφόρου προάγει 
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ένα ηλεκτρόνιο του υψηλότερης ενέργειας κατηλλειμένο μοριακό τροχιακό (HOMO) 

στο χαμηλότερης ενέργειας μη κατηλλειμένο μοριακό τροχιακό (LUMO). Συνεπώς, 

μια μεταφορά ηλεκτρονίου λαμβάνει χώρα από τον HOMO του δότη σε εκείνο του 

φθοροφόρου που προκαλεί σβέση του φθορισμού του τελευταίου. Στη δεσμευμένη με 

ιόν μορφή, το δυναμικό οξειδοαναγωγής του δότη αλλάζει και το HOMO του 

μειώνεται σε ενέργεια σε σχέση με εκείνη του φθοροφόρου. Ως αποτέλεσμα, η 

μεταφορά ηλεκτρονίου δεν είναι πλέον δυνατή και παρατηρείται αύξηση της έντασης 

φθορισμού κατά τη δέσμευση των κατιόντων. 

Στο παρόν ερευνητικό έργο επιχειρήθηκε η βελτιστοποίηση των πειραματικών 

συνθηκών στη σύνθεση των αναλόγων του συμπλοκοποιητή EGTA. Επίσης 

επιχειρήθηκε η τροποποίηση συγκεκριμένων κουμαρινών με σκοπό τη δημιουργία 

επιλεκτικών φθορισμομετρικών δεικτών ιόντων για ιόντα εκτός του ασβεστίου. 

Επειδή το χρωμοφόρο και το ιονοφόρο δε θα συνδέονται μέσω συζυγιακού 

συστήματος, αναμένεται οι παραγόμενοι δείκτες να έχουν φθορισμομετρική 

απόκριση τύπου turn-on sensors. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται συνοπτικά η συνθετική πορεία που 

ακολουθήθηκε για την δημιουργία ενός ενδοκυττάριου φθορισμομετρικού δείκτη 

επιλεκτικού για ιόντα εκτός ασβεστίου. Στο σχήμα αυτό φαίνονται τα στάδια μέχρι 

και τη σύνθεση των χρωμοφόρων 15800108 και 1580069. Αν και οι χημικές αυτές 

ουσίες δεν παρασκευάστηκαν σε ικανοποιητική ποσότητα, αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορίσμό των συνθηκών σύνθεσής τους.. 

Στο πρώτο στάδιο, για τη δημιουργία φθορισμομετρικών δεικτών επιλεκτικών για 

ιόντα εκτός ασβεστίου, επιλέχθηκαν ιονοφόρα που δεν είναι τετρακαρβοξυλικά, αλλά 

περιέχουν λιγότερες καρβοξυλικές ομάδες, διότι έχει αποδειχθεί πως έχουν μειωμένη 

επιλεκτικότητα για ιόντα ασβεστίου. Με μια απλή SN2 αντίδραση μεταξύ μιας 

διαμίνης και του αντιδραστηρίου BrCH2COOMe μπορεί να παραχθεί ικανοποιητική 

ποσότητα διυποκατεστημένης και τριυποκατεστημένης διαμίνης, (15800302 και 

15800303 αντίστοιχα). Η αντίδραση αυτή ήταν επιτυχής μετά την κατάλληλη μείωση 

των ισοδυνάμων του βρωμιδίου για την αποφυγή δημιουργίας του 

τετρακαρβοξυλικού προϊόντος, (15800304). Η παραπάνω απλή αντίδραση 

πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά ισοδύναμα του βρωμιδίου 

και διαφορετική κατεργασία μετά από την αντίδραση, για να εξετασθούν οι βέλτιστες 

συνθήκες της. 

Στο δεύτερο στάδιο ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός χρωμοφόρου. Δύο 

κουμαρινικά ανάλογα υποβλήθηκαν σε τροποποιήσεις με σκοπό την δημιουργία 

κουμαρινικών παραγώγων που θα ήταν κατάλληλα για τη δημιουργία δεικτών με 

διαφοροποιημένες ιδιότητες φθορισμού από αυτές των μητρικών αναλόγων. Αυτά δεν 

κατάφεραν να παραχθούν σε ικανοποιητική ποσότητα, οπότε και οι επιθυμητοί 

φθορισμομετρικοί δείκτες-στόχοι δεν παρασκευάστηκαν. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε  τη δημιουργία φθορισμομετρικών δεικτών 

επιλεκτικών για ιόντα εκτός ασβεστίου, με την παρασκευή ιονοφόρων που δεν είναι 

τετρακαρβοξυλικά και συνεπώς έχουν μειωμένη επιλεκτικότητα για ιόντα ασβεστίου, 

όπως προαναφέρθηκε. Το τετρακαρβοξυλικό προϊόν της αντίδρασης σχηματισμού 

πολυ-υποκατεστημένων διαμινών (15800304) δυστυχώς φαίνεται να είναι το 

θερμοδυναμικά σταθερότερο. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε από την διεξαγωγή της 

παραπάνω απλής αντίδρασης σε διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά ισοδύναμα 

όσον αφορά το βρωμίδιο και διαφορετική κατεργασία μετά από την αντίδραση. 

Σχηματίζεται ταχύτατα στους 0oC, ενώ σε θερμοκρασία 25oC τα δυο άλλα προϊόντα, 

(15800302 και 15800303) μετατρέπονται σε αυτό, παρουσία του BrCH2COOMe. Η 

παραγωγή του μπορεί να ελεγθεί με αύξηση της θερμοκρασίας, άνω των 25oC, και με 

μείωση των διαθέσιμων BrCH2COOMe ισοδυνάμων. Τότε ενδέχεται, στις παραπάνω 

συνθήκες, να ευνοείται ο σχηματισμός των 15800302 και 15800303. Η παραπάνω 

αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά ισοδύναμα 

όσον αφορά το βρωμίδιο και διαφορετική κατεργασία μετά από την αντίδραση. 

Τελικά οι συνθήκες που αναφέρονται στο σχήμα της παραπάνω αντίδρασης φαίνεται 

να απέδωσαν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Σε προηγούμενο ερευνητικό έργο της 

συναδέλφου Φίλιππα Ιωάννας, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Χημείας του 

Π.Κ., φαίνεται να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με ίδιες πειραματικές 

συνθήκες, ίδια ισοδύναμα βρωμιδίου και ίδια κατεργασία μετά την αντίδραση. Η 

αδυναμία επαναληψιμότητας στο παρόν ερευνητικό έργο, ίσως οφείλεται σε 

διαφορετικούς παράγοντες που δεν έχουν ληφθεί υπόψιν, πχ η σταθερότητα και η 

καθαρότητα των αντιδραστηρίων. 

Δύο κουμαρινικά ανάλογα υποβλήθηκαν σε τροποποιήσεις με σκοπό την δημιουργία 

κουμαρινικών παραγώγων που θα ήταν κατάλληλα για τη δημιουργία δεικτών με νέες 

ιδιότητες φθορισμού με τη δέσμευση σε ιονοφόρα. Η προσέγγιση αυτή όπου 

επιδιώκεται απουσία συζυγίας μεταξύ του δεσμού ιονοφόρου αναμένεται να δώσει 

δείκτες με μηχανισμό απόκρισης του δείκτη μέσω αύξησης της έντασης φθορισμού 

(turn-on sensors). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Όλες οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν υπό αδρανείς συνθήκες (ατμόσφαιρα 

αργού). Όπου απαιτήθηκαν άνυδρες συνθήκες, οι φιάλες αντίδρασης πυρώθηκαν σε 

υψηλό κενό. 

Η πορεία των αντιδράσεων ελέγχθηκε με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας T.L.C. 

σε γυάλινα πλακίδια επιστρωμένα με ξηροπηκτή διοξειδίου του πυριτίου- Silica Gel 

τύπου 60F254. Για την εμφάνισή τους χρησιμοποιήθηκε ακτινοβολία UV 254nm και 

360 nm, εμβάπτιση σε αιθανολικό διάλυμα 7% φωσφομολυβδαινικού οξέος και 

θέρμανση ή έκθεση των πλακιδίων σε θάλαμο με ατμούς ιωδίου. Για την 

χρωματογραφία στήλης χρησιμοποιήθηκε silica gel 60, 230-400 mesh. 

Για την εκχύλιση των διαλυμάτων που προέκυπταν μετά από αντίδραση, εκτός από 

την κλασική διαχωριστική χωάνη που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των ουσιών 

με τη χρήση δυο μη αναμίξιμων υγρών διαλυτών, χρησιμοποιήθηκε και 

συνδεσμολογία liquid-liquid extraction. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στον διαχωρισμό 

μέσω κλασσικής εκχύλισης. Σφαιρική φιάλη, μεγαλύτερη ή ίση των 500mL, 

τοποθετείται σε θερμαντική φωλιά. Σε αυτήν τοποθετούνται ύαλοι βρασμού και 

ποσότητα διαλύτη ο οποίος θα εκχυλίσει το δείγμα. Πάνω από αυτόν τοποθετείται 

σύστημα υάλινο που συνδέει την κεντρική σφαιρική φιάλη με ένα γυάλινο δοχείο 

γεμάτο με το διαλύτη που εμπεριέχει το δείγμα και το διαλύτη εκχύλισης.. Έτσι με 

λεπτά σωληνάκια υάλινα, επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του διαλύτη εκχύλισης. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο διαλύτης που βράζει, με τη βοήθεια ψυκτήρα, επιστρέφει στο 

δοχείο με τους δυο διαλύτες. Καθώς ο υγροποιημένος διαλύτης επιστρέφει στο 

δοχείο, και όχι κατευθείαν στην κεντρική φιάλη, εκχυλίζει με αυτοματοποιημένο και 

συνεχή τρόπο τις επιθυμητές ουσίες από το διάλυμα του δείγματος. Ο περιορισμός 

της μεθόδου αυτής είναι το γεγονός ότι ο διαλύτης εκχύλισης πρέπει να έχει 
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μεγαλύτερη πυκνότητα από το δεύτεροδιαλύτη, για να επιτυγχάνεται η ανακύκλωσή 

του, αφήνοντας τη στάθμη του διαλύτη με το δείγμα σταθερή. 

Η ανάλυση των συστατικών έγινε με αέριο χρωματογράφο συζευγμένο με 

φασματογράφο μάζας. Ο αέριος χρωματογράφος (Shimadzu GC–17A), ήταν 

ενωμένος με μία τριχοειδή άπολη στήλη (στατική φάση 5% supelco, SBP-5, 

διαστάσεων 30m × 0,25 mm × 0,25 μm film thickness). Ο φασματογράφος μάζας 

ήταν τύπου Shimadzu GCMS–QP 5050 και η μέθοδος παραγωγής ιόντων ήταν 

ηλεκτρονιακός ιονισμός (E.I) ενέργειας 70 eV, ενώ ο αναλυτής μαζών ήταν 

τετράπολος. Ως κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε το αδρανές αέριο ήλιο (1.0 mL min-1). 

Ο ενέσιμος όγκος ήταν 1 μL. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

θερμοπρογραμματιζόμενης χρωματογραφίας. Για την ανίχνευση των ουσιών 

χρησιμοποιήθηκε επιπλέον βάση δεδομένων, όπως η NIST21 (21.250 διαφορετικά 

συστατικά) NIST107 (107.866) και PMW_TOX2 (4.367 

Ως αρχική θερμοκρασία τέθηκαν οι 40 οC (2 min) , η οποία αυξανόταν με ρυθμό 2 

οC/ min μέχρι τους 50 οC (2 min), εν συνεχεία με ρυθμό 10 οC/ min έφτανε τους 150 

οC (5 min), και με ρυθμό 5 οC/ min έφτανε τους 280 οC (20 min). Ο συνολικός χρόνος 

της ανάλυσης ήταν 70 min. Οι συνθήκες του χρωματογράφου ήταν οι ακόλουθες: 

θερμοκρασία εισαγωγής δείγματος 230 οC και θερμοκρασία ανίχνευσης 250 οC. Η 

ταυτοποίηση των χημικών συστατικών έγινε με τη μελέτη των φασμάτων μάζας, με 

την βοήθεια των βιβλιοθηκών NIST21, NIST107 και PMW_TOX2 και των 

δεδομένων της βιβλιογραφίας (Adams, 2007),  

Τα φάσματα NMR καταγράφηκαν σε φασματόμετρα FT-NMR ΑΜΧ500 (500MHz) 

και MSL300 (300MHz) της εταιρίας Bruker. Οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων 

αναγράφονται σε ppm, σε σχέση με την μετατόπιση του τετραμεθυλοσιλανίου. Τα 

μονοδιάστατα φάσματα 1H-NMR ελήφθησαν με 64Κ πραγματικά δεδομένα (data 

points). Για κάθε φάσμα ελήφθησαν από 16 έως 64 FIDs οι οποίες αποθηκεύτηκαν 

στη μνήμη του υπολογιστή. Το φασματικό εύρος ήταν από 12 έως 14 ppm. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις (dummy scans) ώστε το σύστημα των 

σπιν να φτάσει σε δυναμική ισορροπία πριν από την εφαρμογή της επόμενης 

ακολουθίας παλμών. Ο χρόνος ανάκτησης (acquisition time) ήταν 2,7s, ενώ ο χρόνος 

αναμονής (relaxation delay) μεταξύ δυο συνεχόμενων ακολουθιών παλμών ήταν 1s. 

Μετά τον μετασχηματισμό Fourier έγινε διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος 
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με ένα πολυώνυμο τέταρτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση φάσης μηδενικής και 

πρώτης τάξης. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Παρασκευή των ενώσεων 15800302, 15800303 & 15800304 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 
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DIPEA,CH3CN
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OO

15800302

15800303

15800304  

 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 6,8 1,616 0,6 

DIPEA 129,95 886,3 6,8 0,712 1,2 

(dry)CH3CN     5 

Vtotal=7,3 mL 
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Σε δίλαιμη φιάλη των 25mL προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης και προσαρμόστηκε 

ψυκτήρας και επίθεμα τριών κατευθύνσεων. Το σύστημα συνδέθηκε με αντλία κενού 

πραγματοποιήθηκε τεχνική flaming (ελαφριά πύρωση του συστήματος γυαλικών με 

φλόγιστρο), για την ξήρανση των σκευών. Αφού το σύστημα κρύωσε, τοποθετήθηκε 

στον ένα λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα τριών κατευθύνσεων μπαλόνι με 

αέριο Ν2, για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών συνθηκών στο σύστημα της 

αντίδρασης. Από εκεί τοποθετήθηκαν 0,6 mL BrCH2COOMe, 1,2 mL DIPEA και 

5mL ξηρού CH3CN. Η προσθήκη έγινε με προξηραμένες σύριγγες τύπου HYPO των 

2mL και των 5mL. Το σύστημα αφέθηκε σε ισχυρή ανάδευση για 20min και 

θέρμανση 50oC. Έπειτα προστέθηκαν 0,5mL ένωσης 1, με διατήρηση της 

θερμοκρασίας και της πίεσης μέχρι το πέρας της αντίδρασης. Η αντίδραση αυτή, για 

την παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας των 15800302 (διυποκατεστημένων) και 

15800303 (τριυποκατεστημένων) διαμινών, πρέπει να διακόπτεται όταν αρχίζει να 

αυξάνεται η ποσότητα του 15800304 (EGTA) παραγώγου. Το διάλυμα της 

αντίδρασης αρχικά ήταν κίτρινο ανοιχτό ενώ με την πάροδο της αντίδρασης έγινε 

εντονότερο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει μετά από 3-4 ώρες, οπότε και η αντίδραση 

διακόπτεται. Το 15800303 φαίνεται να είναι το κύριο προϊόν της αντίδρασης. 

Η φιάλη της αντίδρασης αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν προστέθηκε 

στο μείγμα αντίδρασης Ethyl Acetate αρκετό ώστε να καταβυθιστούν τα 

παραπροϊόντα ως άλατα, και ακολούθησε  διήθηση του αιωρήματος για την 

απομάκρυνση των αλάτων. Εφόσον ελέγχθηκαν για κατακράτηση επιθυμητής ουσίας, 

αυτά απορρίφθηκαν. 

Στο διήθημα προστέθηκε ποσότητα διχλωρομεθανίου στο οποίο έγιναν έξι εκχυλίσεις 

με νερό και κορεσμένο Νa2CO3, η κάθε μια από τρεις φορές, σε εκχυλιστική χωάνη. 

Οι εκχυλίσεις αυτές απομάκρυναν τις πολικές ενώσεις και τυχόν ποσότητα 

πρωτονιωμένου προϊόντος. Στην υδατική φάση έγιναν μικροεκχυλίσεις για την 

ανάκτηση του προϊόντος. Έγιναν εκχυλίσεις στην υδατική φάση με διχλωρομεθάνιο 

και εφόσον ανακτήθηκαν οι ίδιες ουσίες με αυτή της οργανικής, οι οργανικές φάσεις 

ενώθηκαν και τοποθετήθηκε σε αυτές ξηραντικό Na2SO4. Μετά από διήθηση του 

αιωρήματος, ο οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε μέσω συσκευής απόσταξης υπό 

κενό (RotaVap). Τελικά απέμεινε ένα ελαιώδες υπόλειμμα στο οποίο έγινε επιπλέον 
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ξήρανση με τη βοήθεια αντλίας κενού και φυλάχθηκε στο ψυγείο. Η ταυτότητα των 

αντιδρώντων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης ελεγχόταν με TLC συστήματος 

Ethyl Acetate/MeOH/NH3 σε αναλογία 8:1:1, αντίστοιχα και χρώση αυτού σε 

φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Για το διαχωρισμό των παραπάνω προϊόντων έγινε υγρή χρωματογραφία στήλης. Το 

υλικό πλήρωσης ήταν Silica gel, 0,035-0,070 mm, Acros Organics, 60Å. Το 

πακετάρισμα της στήλης έγινε με εμπότιση αυτής με σύστημα 250mL, 7% 

MeOH/CH2Cl2 από τρεις φορές. Το σύστημα διαχωρισμού ήταν 250mL από 7% 

MeOH/CH2Cl2 κατά τον διαχωρισμό των δυο πρώτων ουσιών (πρώτα η 15800304 

και έπειτα η 15800303). Το σύστημα έκλουσης του τελευταίου προϊόντος, 15800302, 

ήταν 100mL από 10% των ίδιων διαλυτών. Μετά την απομάκρυνση αυτού, στο 

σύστημα αυξανόταν σταδιακά η ποσότητα της μεθανόλης σε 100mL από 20%, 

100mL από 50% και 100mLαπό 100% μεθανόλη. Για το TLC χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα Ethyl Acetate/MeOH/NH3 σε αναλογία 8:1:1, αντίστοιχα. Η πορεία του 

διαχωρισμού ελεγχόταν με TLC και χρώση αυτών σε φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Στα αναλυτικά, χωρίς προσμίξεις δείγματα, έγινε προεργασία για τη λήψη φάσματος  

NMR. Αφού η ποσότητα ξηράνθηκε σε κενό αντλίας για μια ώρα, διαλύθηκε σε 

δευτεριωμένο χλωροφόρμιο, CDCl3 99% Aldrich, για τη λήψη φάσματος NMR. 

Μετά τη λήψη των φασμάτων διαπιστώθηκε πως τα επιθυμητά προϊόντα είναι οι 

ενώσεις 15800303 και 15800302. 

Απομονώθηκαν συνολικά 285 mg της ένωσης 15800303 και 76 mg της ένωσης 

15800302. (Απόδοση 57,0% και 15,2%, αντίστοιχα) 
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Επεξήγηση Φασμάτων 1H NMR (Διαλύτης CDCl3 99% ) 

15800302 (EGDA) 

multiplet j(Hz) integral ppm  

singlet - 6 3.692 -COOCH3 

singlet - 2 3.594 -NCH2COOMe 

triplet 5.45 8 3.584 -NCH2CH2O- 

singlet - 4 3.444 -OCH2CH2O- 

triplet 5.13 4 2.796 -NCH2CH2O- 

singlet(broad) - 2 2.075 -NH 

 

15800303 (EGTRA) 

multiplet j(Hz) integra

l 

ppm  

singlet - 3 3.685 -COOCH3, -NRH 

singlet - 6 3.653 -COOCH3, -NR2 

singlet - 4 3.587 -NCH2COOMe, -NR2 

triplet 5.54 2 3.575 -NCH2CH2O-, -NRH 

triplet 5.62 2 3.556 -NCH2CH2O-, -NR2 

singlet - 4 3.540 -NCH2COOMe, -NRH 
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singlet - 4 3.439 -OCH2CH2O- 

triplet 5.46 2 2.919 -NCH2CH2O-, -NR2 

triplet 5.22 2 2.786 -NCH2CH2O-, -NRH 

 

15800304 (EGTA) 

multiplet j(Hz) integral ppm  

singlet - 12 3.685 -COOCH3 

singlet - 4 3.641 -NCH2COOMe 

triplet 5.52 8 3.605 -NCH2CH2O- 

singlet - 4 3.526 -OCH2CH2O- 

triplet 5.48 4 2.969 -NCH2CH2O- 
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Παρακάτω αναγράφονται οι διαφορές σε μερικές προσπάθειες πραγματοποίησης της 

ίδιας αντίδρασης, σε σύγκριση με την παραπάνω. 

Εναλλακτική Διαδικασία 1 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 27,28 1,616 2,4 

DIPEA 129,95 886,3 27,28 0,712 4,8 

(dry)CH3CN     25 

Vtotal=32,7 mL 

• Δίλαιμη σφαρική των 100mL 

• Σύριγγες τύπου HYPO των 50mL, 5mL, 2mL 

• 0 oC 

• Σειρά προσθήκης αντιδραστηρίων 

1. CH3CN 

2. Ένωση 1 

3. DIPEA 

4. BrCH2COOMe, αργή προσθήκη σε διάρκεια 2min 

• Διάρκεια αντίδρασης: 5 ώρες 

• Όχι προσθήκη Ethlyl Acetate 

• Εκχυλίσεις με NaOH 0,25Ν έναντι Νa2CO3 
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Εναλλακτική Διαδικασία 2 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 27,28 1,616 2,4 

DIPEA 129,95 886,3 27,28 0,712 4,8 

(dry)CH3CN     25 

Vtotal=32,7 mL 

 

• Δίλαιμη σφαρική των 100mL 

• Σήρριγες τύπου HYPO των 50mL, 5mL, 2mL 

• 0 oC 

• Σειρά προσθήκης αντιδραστηρίων 

1. CH3CN 

2. Ένωση 1 

3. DIPEA 

4. BrCH2COOMe, αργή προσθήκη σε διάρκεια 2min 

• Διάρκεια αντίδρασης: 19 λεπτά 

• Διακοπή αντίδρασης με τοποθέτηση μείγματος αντίδρασης σε bath 

ακετόνης/ξηρού πάγου (-78oC) 

• Όχι προσθήκη Ethlyl Acetate 

• Φιλτράρισμα πριν την εκχύλιση υπό κενό με Buchner 

• Εκχυλίσεις με NaOH 0,5Ν έναντι Νa2CO3 
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Εναλλακτική Διαδικασία 3 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 13,64 1,616 1,3 

DIPEA 129,95 886,3 13,64 0,712 2,3 

(dry)CH3CN     30 

Vtotal=34,1 mL 

 

• Δίλαιμη σφαρική των 100mL 

• Σήρριγες τύπου HYPO των 50mL, 5mL, 2mL 

• 0 oC 

• Σειρά προσθήκης αντιδραστηρίων 

1. CH3CN 

2. Ένωση 1 

3. DIPEA 

4. BrCH2COOMe, αργή προσθήκη σε διάρκεια 2min 

• Διάρκεια αντίδρασης: 17 λεπτά 

• Διακοπή αντίδρασης με τοποθέτηση μείγματος αντίδρασης σε bath 

ακετόνης/ξηρού πάγου (-78oC) 

• Όχι προσθήκη Ethlyl Acetate 

• Φιλτράρισμα πριν την εκχύλιση υπό κενό με Buchner 

• Εκχυλίσεις με NaOH 0,5Ν έναντι Νa2CO3. 
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Εναλλακτική Διαδικασία 4 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 13,64 1,616 1,3 

DIPEA 129,95 886,3 13,64 0,712 2,3 

(dry)CH3CN     30 

Vtotal=34,1 mL 

 

• Δίλαιμη σφαρική των 100mL 

• Σήρριγες τύπου HYPO των 50mL, 5mL, 2mL 

• 0 oC 

• Σειρά προσθήκης αντιδραστηρίων 

1. CH3CN 

2. BrCH2COOMe 

3. DIPEA 

4. Ένωση 1, γρήγορη προσθήκη 

• Διάρκεια αντίδρασης: 17 λεπτά 

• Διακοπή αντίδρασης με τοποθέτηση μείγματος αντίδρασης σε bath 

ακετόνης/ξηρού πάγου (-78oC) 

• Όχι προσθήκη Ethlyl Acetate 

• Φιλτράρισμα πριν την εκχύλιση υπό κενό με Buchner 

• Εκχυλίσεις με NaOH 0,5Ν έναντι Νa2CO3 



 

35 
 

Εναλλακτική Διαδικασία 5 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 6,8 1,616 0,6 

DIPEA 129,95 886,3 6,8 0,712 1,2 

(dry)CH3CN     5 

Vtotal=7,3 mL 

• 25 oC 

• Σειρά προσθήκης αντιδραστηρίων 

1. CH3CN 

2. Ένωση 1 

3. DIPEA 

4. BrCH2COOMe, αργή προσθήκη σε διάρκεια 2min 

• Διάρκεια αντίδρασης: 40 λεπτά 
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Εναλλακτική Διαδικασία 6 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

1 148,20 507,5 3,4 1,015 0,5 

BrCH2COOMe 152,97 1048 6,8 1,616 0,6 

DIPEA 129,95 886,3 6,8 0,712 1,2 

(dry)CH3CN     5 

Vtotal=7,3 mL 

 

• 25 oC 

• Σειρά προσθήκης αντιδραστηρίων 

1. CH3CN 

2. BrCH2COOMe 

3. DIPEA 

4. Ένωση 1 

• Διάρκεια αντίδρασης: 2 ώρες 
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Παρασκευή της ένωσης 1580062 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Ένωση ΜΒ m(g) n(mmol) d(g/mL) V(mL) 

2 176,17 0,5 0,003 - - 

CH3I 141,94 - 0,0033 2,280 0,2 

Et3N 101,19 - 0,0033 0,726 0,4 

(dry)CH2Cl2     6 

Vtotal=6,6 mL 

Σε δίλαιμη φιάλη των 25mL προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης, και προσαρμόστηκε  

ψυκτήρας και επίθεμα τριών κατευθύνσεων. Όταν το σύστημα συνδέθηκε με αντλία 

κενού πραγματοποιήθηκε τεχνική flaming (ελαφριά πύρωση του συστήματος 

γυαλικών με φλόγιστρο), για την ξήρανση των σκευών. Αφού το σύστημα κρύωσε, 

τοποθετήθηκε στον ένα λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα τριών 

κατευθύνσεων μπαλόνι με αέριο Ν2, για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών 

συνθηκών στο σύστημα της αντίδρασης. Έπειτα τοποθετήθηκαν 6 mL ξηρού CH2Cl2 

και 0,5 g ένωσης 2. Το σύστημα αυτό αναδεύτηκε για 15 λεπτά και έπειτα έγινε 

επακόλουθη προσθήκη των 0,4mL Et3N και 0,2mL CH3I. Η προσθήκη έγινε με 

προξηραμένες σύριγγες τύπου HYPO των 2mL και των 10mL. Το σύστημα αφέθηκε 

σε ισχυρή ανάδευση overnight και θέρμανση 25oC. 

Την επόμενη μέρα, προστέθηκε στο μείγμα αντίδρασης επιπλέον διαλύτη CH2Cl2. 

Έπειτα έγιναν έξι εκχυλίσεις με νερό και κορεσμένο διάλυμα άλμης, η κάθε μια από 
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τρεις φορές, σε εκχυλιστική φιάλη. Στην υδατική έγιναν μικροεκχυλίσεις για να 

ελεγχθεί η κατακράτηση προϊόντος. Έγιναν εκχυλίσεις στην υδατική φάση με 

διχλωρομεθάνιο και εφόσον ανακτήθηκαν οι ίδιες ουσίες με αυτή της οργανικής, οι 

οργανικές φάσεις ενώθηκαν και τοποθετήθηκε σε αυτές ξηραντικό Na2SO4. Ο 

οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε μέσω συσκευής απόσταξης υπό κενό RotaVap. 

Τελικά απέμεινε ένα λευκό στερεό υπόλειμμα στο οποίο έγινε επιπλέον ξήρανση με 

τη βοήθεια αντλίας κενού και φυλάχθηκε στο ψυγείο. Η ταυτότητα των αντιδρόντων 

καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης ελεγχόταν με TLC συστήματος 30% Ethyl 

Acetate/Petroleum Ether και χρώση αυτού σε φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραπάνω προϊόντων λήφθηκε φάσμα 

GC-MS, με όνομα Methyl coumarin. Για τη λήψη του συγκεκριμένου φάσματος 

μερικές ρυθμίσεις άλλαξαν με τη βοήθεια ειδικού. Το φάσμα λήφθηκε με τη μέθοδο 

«sofia-lykakis NEW» και πρόγραμμα εισαγωγής splitless. 

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε πως το προϊόν βρισκόταν σε ίχνη στο δείγμα, 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της μεγαλύτερης ποσότητας της ένωσης 1580062 

η παρακάτω αντίδραση 
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Παρασκευή της ένωσης 1580062 

OHO O
OO O

1580062

DMS,Acetone

K2CO3, reflux

 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Ένωση ΜΒ m(g) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

2 176,17 1,762 0,01 - - 

K2CO3 138,21 3,455 0,025 - - 

DMS 126,13 - 0,015 1,33 1,4 

(dry)Acetone     20 

Vtotal=21,4 mL 

Σε δίλαιμη φιάλη των 25mL προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης, και προσαρμόστηκε  

ψυκτήρας και επίθεμα τριών κατευθύνσεων. Όταν το σύστημα συνδέθηκε με αντλία 

κενού πραγματοποιήθηκε τεχνική flaming (ελαφριά πύρωση του συστήματος 

γυαλικών με φλόγιστρο), για την ξήρανση των σκευών. Κατόπιν, τοποθετήθηκε στον 

ένα λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα τριών κατευθύνσεων μπαλόνι με αέριο 

Ν2, για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών συνθηκών στο σύστημα της αντίδρασης. 

Έπειτα τοποθετήθηκαν 20 mL ξηρής ακετόνης, 1,762 g ένωσης 2 και 3,455 g K2CO3. 

Η προσθήκη του διαλύτη έγινε με προξηραμένη σύριγγα τύπου HYPO των 50mL. Το 

σύστημα αφέθηκε σε ισχυρή ανάδευση για 3,5 ώρες και reflux. Το διάλυμα της 

αντίδρασης αρχικά ήταν κίτρινο ανοιχτό ενώ με την πάροδο της αντίδρασης 

αποχρωματίστηκε. 



 

40 
 

Η φιάλη της αντίδρασης αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν κρύωσε 

προστέθηκε στο μείγμα αντίδρασης ποσότητα διχλωρομεθανίου και έγιναν εννέα 

εκχυλίσεις με νερό, διάλυμα NaOH 0,5N και κορεσμένο ΝaCl, η κάθε μια από τρεις 

φορές, σε εκχυλιστική χωάνη. Στην υδατική φάση έγιναν μικροεκχυλίσεις την 

ανάκτηση του προϊόντος. Έγιναν εκχυλίσεις στην υδατική φάση με διχλωρομεθάνιο 

και εφόσον ανακτήθηκαν οι ίδιες ουσίες με αυτή της οργανικής, οι οργανικές φάσεις 

ενώθηκαν και τοποθετήθηκε σε αυτές ξηραντικό Na2SO4. Μετά από διήθηση του 

αιωρήματος, ο οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε μέσω συσκευής απόσταξης υπό 

κενό RotaVap. Τελικά απέμεινε ένα λευκό στερεό υπόλειμμα στο οποίο έγινε 

επιπλέον ξήρανση με τη βοήθεια άντλίας κενού και φυλάχθηκε στο ψυγείο. Η 

ταυτότητα των αντιδρώντων καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης ελεγχόταν με TLC 

συστήματος 30% Ethyl Acetate/MeOH/NH3 σε αναλογία 8:1:1, αντίστοιχα και χρώση 

αυτού σε φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραπάνω προϊόντων λήφθηκε φάσμα 

GC-MS, με όνομα Methyl coumarin ΝΕW. Το φάσμα λήφθηκε με τη μέθοδο «sofia-

lykakis NEW». Διαπιστώθηκε η ύπαρξη του προϊόντος μαζί με προϊόν αλδολικής 

συμπύκνωσης, diacetone alcohol.  

Για το διαχωρισμό του προϊόντος έγινε υγρή χρωματογραφία στήλης. Το υλικό 

πλήρωσης ήταν Silica gel, 0,035-0,070 mm, Acros Organics, 60Å. Το πακετάρισμα 

της στήλης έγινε με εμπότιση αυτής με σύστημα 250mL από 30% Ethyl 

Acetate/Petroleum Ether από τρεις φορές. Το σύστημα διαχωρισμού ήταν 250mL από 

30% Ethyl Acetate/Petroleum Ether για την έκλουση του προϊόντος 1580062. Μετά 

την απομάκρυνση αυτού, στο σύστημα αυξανόταν σταδιακά η ποσότητα του Ethyl 

Acetate σε 100mLαπό 50% και 100mLαπό 100% Ethyl Acetate. Για το TLC 

χρησιμοποιήθηκε το αρχικό σύστημα έκλουσης. Η πορεία του διαχωρισμού 

ελεγχόταν με TLC 30% Ethyl Acetate/Petroleum Ether και χρώση αυτών σε 

φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Σε αναλυτικό, χωρίς προσμίξεις δείγμα, έγινε προεργασία για τη λήψη φάσματος  

NMR. Αφού ξηράνθηκε σε κενό αντλίας για μια ώρα, διαλύθηκε σε δευτεριωμένο 

χλωροφόρμιο, CDCl3 99% Aldrich, για τη λήψη φάσματος NMR. Μετά τη λήψη των 

φασμάτων διαπιστώθηκε πως το επιθυμητό προϊόν είναι η ενώση 1580062. 
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Απομονώθηκαν συνολικά 1,462 gr της ένωσης 1580062. (Απόδοση 85,2%) 

 

Επεξήγηση Φασμάτων 1H NMR (Διαλύτης CDCl3 99%)  

 

multiplet J(Hz) integral ppm  

singlet - 3 2,368 -CH3 

singlet - 3 3,843 -OCH3 

quartet 1,22 1 6,105 Η-3 

doublet 2,50 1 6,775 Η-8 

doublet of 

doublets 

8,85/1,2

2 

1 6,832 Η-6 

doublet 8,76 1 7,466 H-5  
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Παρασκευή της ένωσης 

1580071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα: 

Ένωση ΜΒ m(g) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

NBS 177,99 0,353 1,984 - - 

1580062 190,20 0,500 1,803 - - 

(PhCO2)O2 242,23 0,010 0,041 - - 

(dry)CHCl4     10 

Vtotal=10 mL 

Σε προξηραμένο σε φούρνο schlenk tube προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης. Στο 

σύστημα διοχετεύτηκε αέριο Ar, για την ξήρασνη των σκευών και την εξασφάλιση 

ξηρών και αδρανών συνθηκών της αντίδρασης. Κατόπιν τοποθετήθηκε στον ένα 

λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα τριών κατευθύνσεων μπαλόνι με αέριο Ar, 
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για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών συνθηκών στο σύστημα της αντίδρασης. 

Έπειτα τοποθετήθηκαν 10 mL ξηρού τετραχλωράνθρακα, 0,500 g ένωσης 1580062 

και 0,353 g NBS. Έπειτα προστέθηκαν με προσοχή 0,010g (PhCO2)O2. Η προσθήκη 

του διαλύτη έγινε με προξηραμένη σύριγγα τύπου HYPO των 10mL. Το σύστημα 

αφέθηκε σε ισχυρή ανάδευση για 16 ώρες και reflux, υπό επίβλεψη. Το διάλυμα της 

αντίδρασης αρχικά ήταν άχρωμο και με την πάροδο της αντίδρασης χρωματίστηκε 

καφέ. 

Ο σωλήνας της αντίδρασης αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν κρύωσε 

προστέθηκε στο μείγμα αντίδρασης ποσότητα χλωροφορμίου και έγιναν τρεις 

εκχυλίσεις με νερό σε εκχυλιστική χωάνη. Στην υδατική φάση έγιναν 

μικροεκχυλίσεις για να ανακτηθεί το προϊόν. Έγιναν εκχυλίσεις στην υδατική φάση 

με διχλωρομεθάνιο και εφόσον ανακτήθηκαν οι ίδιες ουσίες με αυτή της οργανικής, 

οι οργανικές φάσεις ενώθηκαν και τοποθετήθηκε σε αυτές ξηραντικό Na2SO4. Μετά 

από διήθηση του αιωρήματος, ο οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε μέσω συσκευής 

απόσταξης υπό κενό RotaVap. Τελικά απέμεινε ένα λευκό στερεό υπόλειμμα στο 

οποίο έγινε επιπλέον ξήρανση με τη βοήθεια αντλίας κενού και φυλάχθηκε στο 

ψυγείο. Η ταυτότητα των αντιδρώντων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης 

ελεγχόταν με TLC συστήματος 30% Ethyl Acetate/Petroleum Ether και χρώση αυτού 

σε φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραπάνω προϊόντων λήφθηκε φάσμα 

GC-MS, με όνομα Methyl bromo coumarin. Το φάσμα λήφθηκε με τη μέθοδο «sofia-

lykakis NEW». 

Για το διαχωρισμό του προϊόντος έγινε υγρή χρωματογραφία στήλης. Το υλικό 

πλήρωσης ήταν Silica gel, 0,035-0,070 mm, Acros Organics, 60Å. Το πακετάρισμα 

της στήλης έγινε με εμπότιση αυτής με σύστημα 250mL από 30% Ethyl 

Acetate/Petroleum Ether από τρεις φορές. Το σύστημα διαχωρισμού ήταν 250mL από 

30% Ethyl Acetate/Petroleum Ether για την έκλουση του προϊόντος 1580069. Μετά 

την απομάκρυνση αυτού, στο σύστημα αυξανόταν σταδιακά η ποσότητα του Ethyl 

Acetate σε 100mLαπό 50% και 100mLαπό 100% Ethyl Acetate. Για το TLC 

χρησιμοποιήθηκε το αρχικό σύστημα έκλουσης. Η πορεία του διαχωρισμού 

ελεγχόταν με TLC 30% Ethyl Acetate/Petroleum Ether και χρώση αυτών σε 

φωσφομολυβδαινικό οξύ. 
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Σε αναλυτικό, χωρίς προσμίξεις δείγματα, έγινε προεργασία για τη λήψη φάσματος  

NMR. Αφού ποσότητα ξηράνθηκε σε κενό αντλίας για μια ώρα, διαλύθηκε σε 

δευτεριωμένο χλωροφόρμιο, CDCl3 99% Aldrich, για τη λήψη φάσματος NMR. 

Μετά τη λήψη των φασμάτων διαπιστώθηκε πως το επιθυμητό προϊόν δηλαδή η 

ένωση 1580071 δεν σχηματίζεται, ενώ κύριο προϊόν της αντίδρασης φαίνεται να είναι 

το 1580072 

 

 

Επεξήγηση Φασμάτων 1H NMR (Διαλύτης CDCl3 99%)  

 

 

multiplet J(Hz) integral ppm  

singlet - 2 2.59 -CH3,1580071 

singlet - 3 3.87 -OCH3 

Doublet  9,0 1 7,53 H-5 

doublet of 

doublet 

9,0/2,4 1 6.87 H-6 

doublet  2,4 1 6,80 H-8 
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Παρασκευή της ένωσης 1580010201 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 

O

OH

O

O
O

O

O

O

abs. EtOH

H2SO4, reflux

1580010201  

 

Ένωση ΜΒ m(g) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

3 190,15 1,000 0,0052 -  

abs. MeOH - - - - 20 

H2SO4 - - - - 0,2 

Vtotal=20,2 mL 

Σε δίλαιμη σφαρική φιάλη των 50mL προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης, 

προσαρμόστηκε ψυκτήρας και επίθεμα τριών κατευθύνσεων. Όταν το σύστημα 

συνδέθηκε με αντλία κενού πραγματοποιήθηκε τεχνική flaming (ελαφριά πύρωση του 

συστήματος γυαλικών με φλόγιστρο), για την ξήρανση των σκευών. Αφού το 

σύστημα κρύωσε, τοποθετήθηκε στον ένα λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα 

τριών κατευθύνσεων μπαλόνι με αέριο Ar, για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών 

σηνθηκών στο σύστημα της αντίδρασης. Έπειτα τοποθετήθηκαν 20 mL απόλυτης 

μεθανόλης, 1,00 g ένωσης 3 και καταλυτική ποσότητα 0,2 mL Η2SO4. Η προσθήκη 

του διαλύτη έγινε με προξηραμένη σύριγγα τύπου HYPO των 50mL. Το σύστημα 

αφέθηκε σε ισχυρή ανάδευση overnight και υπό reflux. 

Η φιάλη της αντίδρασης αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν προστέθηκε 

στο μείγμα αντίδρασης ποσότητα διχλωρομεθανίου και έγιναν εννέα εκχυλίσεις με 

νερό, κορεσμένο διάλυμα Na2CO3 0,5N και κορεσμένο ΝaCl, η κάθε μια από τρεις 
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φορές, σε εκχυλιστική χωάνη. Στην υδατική φάση έγιναν μικροεκχυλίσεις για να 

ελέγχει η κατακράτηση προϊόντος. Έγιναν εκχυλίσεις στην υδατική φάση με 

διχλωρομεθάνιο και εφόσον ανακτήθηκαν οι ίδιες ουσίες με αυτή της οργανικής, οι 

οργανικές φάσεις ενώθηκαν και τοποθετήθηκε σε αυτές ξηραντικό Na2SO4. Μετά 

από διήθηση του αιωρήματος, ο οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε μέσω συσκευής 

απόσταξης υπό κενό RotaVap. Τελικά απέμεινε ένα λευκό στερεό υπόλειμμα στο 

οποίο έγινε επιπλέον ξήρανση με τη βοήθεια αντλίας κενού και φυλάχθηκε στο 

ψυγείο. Η ταυτότητα των αντιδρώντων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης 

ελεγχόταν με TLC συστήματος 100% Ethyl Acetate και χρώση αυτού σε 

φωσφομολυβδαινικό οξύ. Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραπάνω 

προϊόντων λήφθηκε φάσμα GC-MS, με όνομα Ester carboxylic coumarin. Το φάσμα 

λήφθηκε με τη μέθοδο «sofia-lykakis NEW». Διαπιστώθηκε η ύπαρξης του 

προϊόντος. 

Σε αναλυτικό, χωρίς προσμίξεις δείγμα, έγινε προεργασία για τη λήψη φάσματος  

NMR. Αφού ξηράθηκε σε κενό αντλίας για μια ώρα, διαλύθηκε σε δευτεριωμένο 

χλωροφόρμιο, CDCl3 99% Aldrich, για τη λήψη φάσματος NMR. Μετά τη λήψη των 

φασμάτων διαπιστώθηκε πως το επιθυμητό προϊόν δεν σχηματίζεται σε μεγάλη 

ποσότητα. Το κύριο προϊόν της αντίδρασης είναι η ένωση 1580010201. 

Απομονώθηκαν συνολικά 930 mg της ένωσης 1580010201 (Απόδοση 93,0%) 
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Επεξήγηση Φασμάτων 1H NMR (Διαλύτης CDCl3 99%) 

 

 

multiplet j(Hz) integra

l 

ppm  

triplet 7.13 3 1.413 -CH2CH3 

quartet 7.12 2 4.420 -CH2CH3 

doublet  4.34 1 7.356 H-8 

doublet of 

doublets 

6,80/3.29 1 7.352 H-6 

doublet of 

doublets 

7.80/4,34 1 7.639 H-7 

doublet  6.80 1 7.641 H-5 

singlet - 1 8.535 H-4 
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Παρασκευή της ένωσης 15800108 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 

O

O

O

O

1580010201

O

OH

O

MeOH ,LiAlH4

Ether, rt

15800108

O O

15800109  

 

Ένωση ΜΒ m(g) n(mol) d(g/mL) V(mL) 

LiAlH4 38 0,114 0,003 - 5(ether) 

(dry)EtOH 46 0,138 0,003 0,789 0,17 

1580010201 218 0,500 0,0023 - 8(ether) 

(dry)Diethyl 

ether 

    

 

 

Vtotal=13,17 mL 

 

Σε δίλαιμη φιάλη των 25mL προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης, και προσαρμόστηκε  

ψυκτήρας και επίθεμα τριών κατευθύνσεων. Όταν το σύστημα συνδέθηκε με αντλία 

κενού πραγματοποιήθηκε τεχνική flaming (ελαφριά πύρωση του συστήματος 

γυαλικών με φλόγιστρο), για την ξήρανση των σκευών. Αφού το σύστημα κρύωσε, 

τοποθετήθηκε στον ένα λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα τριών 

κατευθύνσεων μπαλόνι με αέριο Ν2, για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών 

συνθηκών στο σύστημα της αντίδρασης. Έπειτα τοποθετήθηκαν 8 mL διαλύματος 

της ένωσης 1580010201 και αργά 5,17mL αιωρήματος LiAlH4 και ξηρής αιθανόλης. 
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Η προσθήκη των διαλυμάτων έγινε με προξηραμένη απλή πιπέτα, σμιλευμένη με 

φλόγα. Το σύστημα αφέθηκε σε ισχυρή ανάδευση overnight σε θερμοκρασία 

δωματίου. Το διάλυμα της αντίδρασης ήταν γκριζωπό. 

Όταν τελείωσε η αντίδραση, στο μείγμα της προστέθηκε ποσότητα διαιθυλαιθέρα και 

έγινε εξουδετέρωση σύμφωνα με μέθοδο των Fiesher& Fiesher όπως αναφέρεται 

στον 1ο τόμο της σειράς Reagents for Organic Synthesis, V1, Wiley, N.Y.,. Αρχικά το 

διάλυμα ψύχθηκε στους 0oC. Έπειτα για 0,114 gr LiAlH4, τοποθετήθηκαν 0,114 mL 

νερού. Έπειτα τοποθετήθηκαν 0,114 mLNaOH 15%. Προστέθηκαν ακόμα 3x0,114 

mL νερού και το διάλυμα αφέθηκε να θερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου και 

ανάδευση για 30 λεπτά. Τέλος τοποθετήθηκε ξηραντικό Na2SO4 και έγινε διήθηση με 

celite. Μετά το διαχωρισμό των φάσεων, έγιναν τρεις εκχυλίσεις στην υδατική φάση 

με διχλωρομεθάνιο. Ο οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε μέσω συσκευής 

απόσταξης υπό κενό RotaVap. Τελικά απέμεινε ένα λευκό στερεό υπόλειμμα στο 

οποίο έγινε επιπλέον ξήρανση με τη βοήθεια αντλίας κενού και φυλάχθηκε στο 

ψυγείο. Η ταυτότητα των αντιδρώντων καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης ελεγχόταν 

με TLC συστήματος 10% Ethyl Acetate/Petroleum ether και χρώση αυτού σε 

φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραπάνω προϊόντων λήφθηκε φάσμα 

GC-MS, με όνομα Alcohol LAH coumarin. Το φάσμα λήφθηκε με τη μέθοδο «sofia-

lykakis NEW». Διαπιστώθηκε η παρουσία της ένωσης 1580010201 απουσία 

προϊόντος δεδομένου ότι απουσιάζει η κορυφή της μεθυλενομάδας στα 4,20 ppm και 

απουσία της 15800109 δεδομένου ότι δεν παρατηρείται το σύστημα των βυνιλικών 

πρωτονίων Η-3 και Η-4. 

Στο αναλυτικό δείγμα, έγινε προεργασία για τη λήψη φάσματος NMR. Αφού 

ξηράνθηκε σε κενό αντλίας για μια ώρα, διαλύθηκε σε δευτεριωμένο χλωροφόρμιο, 

CDCl3 99% Aldrich, για τη λήψη φάσματος NMR. Μετά τη λήψη των φασμάτων 

διαπιστώθηκε πως το επιθυμητό προϊόν δεν υπάρχει. 
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Επεξήγηση Φασμάτων 1H NMR (Διαλύτης CDCl3 99%)  

multiplet j(Hz) integra

l 

ppm  

triplet 7.13 3 1.413 -CH2CH3 

quartet 7.12 2 4.420 -CH2CH3 

doublet  7.84 1 7.478 H, aromatic part, 

unidentified 

doublet 8.37 1 7.505 H, aromatic part, 

unidentified 

doublet  7.68 1 7.774 H, aromatic part, 

unidentified 

doublet  8.34 1 7.783 H, aromatic part, 

unidentified 

singlet - 1 8.535 H-4 

singlet - 1 8.960 H-4-βυνιλικό πρωτόνιο από 

παραπροϊόν 
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Παρασκευή της ένωσης 15800108 

 

Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 

O

OH

O

O

NaBH4, I2

THF
O

OH

O

15800108

O O

15800109  

 

Ένωση ΜΒ m(mg) n(mmol) d(g/mL) V(mL) 

NaBH4 190,15 500 2 - 4 mL ένωσης σε THF 

I2 37,38 90 2,4 - 4 mL ένωσης σε THF 

3 253,81 254 1 - 4 mL ένωσης σε THF 

THF     12 

Vtotal= 32 mL 

 

Σε δίλαιμη φιάλη των 50mL προστέθηκε μαγνήτης ανάδευσης και προσαρμόστηκε  

ψυκτήρας και επίθεμα τριών κατευθύνσεων. Όταν το σύστημα συνδέθηκε με αντλία 

κενού πραγματοποιήθηκε τεχνική flaming (ελαφριά πύρωση του συστήματος 

γυαλικών με φλόγιστρο), για την ξήρασνη των σκευών. Αφού το σύστημα κρύωσε, 

τοποθετήθηκε στον ένα λαιμό της φιάλης septum και στο επίθεμα τριών 

κατευθύνσεων μπαλόνι με αέριο Ν2, για την εξασφάλιση ξηρών και αδρανών 

συνθηκών στο σύστημα της αντίδρασης. Έπειτα τοποθετήθηκαν 4 mL διαλύματος 

της ένωσης 3 και αργά 4mL αιωρήματος NaBH4, οπότε εκλύθηκε αέριο υδρογόνο. Το 

σύστημα τέθηκε υπό ισχυρή ανάδευση σε λουτρό πάγου στους 0oC για 10 λεπτά. 

Προστέθηκαν έπειτα με αργό τρόπο 4mL διαλύματος ιωδίου και αναδεύτηκε στους 
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0oC για 15 λεπτά ακόμα. Προσθήκη των διαλυμάτων έγινε με προξηραμένη απλή 

πιπέτα. Εκλύθηκε ακόμα ποσότητα αερίου υδρογόνου και το σύστημα αφέθηκε σε 

ισχυρή ανάδευση για 1 ώρα ακόμα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Όταν τελείωσε η αντίδραση, στο μείγμα της προστέθηκε 1mL HCl 3Ν και έγινε 

εξουδετέρωση του υπολειπόμενου NaBH4. Προστέθηκε στο μείγμα αντίδρασης 

ποσότητα αιθέρα και έγιναν τρεις εκχυλίσεις με NaΟΗ 3N σε εκχυλιστική φιάλη. 

Έγιναν ακόμα τρεις εκχυλίσεις με κορεσμένο διάλυμα άλμης. Στην υδατική φάση 

έγιναν μικροεκχυλίσεις για να ελεγχθεί η κατακράτηση προϊόντος. Έγιναν εκχυλίσεις 

στην υδατική φάση με διχλωρομεθάνιο και εφόσον ανακτήθηκαν οι ίδιες ουσίες με 

αυτή της οργανικής, οι οργανικές φάσεις ενώθηκαν και τοποθετήθηκε σε αυτές 

ξηραντικό Na2SO4. Μετά από διήθηση του αιωρήματος, ο οργανικός διαλύτης 

απομακρύνθηκε μέσω συσκευής απόσταξης υπό κενό RotaVap. Τελικά απέμεινε ένα 

λευκό στερεό υπόλειμμα στο οποίο έγινε επιπλέον ξήρανση με τη βοήθεια άντλίας 

κενού και φυλάχθηκε στο ψυγείο. Η ταυτότητα των αντιδρώντων καθόλη τη διάρκεια 

της αντίδρασης ελεγχόταν με TLC συστήματος 100% Ethyl Acetate και χρώση αυτού 

σε φωσφομολυβδαινικό οξύ. 

Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραπάνω προϊόντων λήφθηκε φάσμα 

GC-MS, με όνομα Coumarin carboxylic alcohol. Το φάσμα λήφθηκε με τη μέθοδο 

«sofia-lykakis NEW». Διαπιστώθηκε η απουσία προϊόντος και παρουσία της ένωσης 

15800108. 

Σε αναλυτικό δείγμα έγινε προεργασία για τη λήψη φάσματος NMR. Αφού 

ξηράνθηκε σε κενό αντλίας για μια ώρα, διαλύθηκε σε δευτεριωμένο χλωροφόρμιο, 

CDCl3 99% Aldrich, για τη λήψη φάσματος NMR. To φάσμα αυτό έχει κωδικό 

15800104 αλλά αφορά την ένωση 15800108. Μετά τη λήψη των φασμάτων 

διαπιστώθηκε πως η ένωση 15800108 δεν υπάρχει. 
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