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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή 

Ο πορφυρινικός δακτύλιος είναι ένα τετραπυρρολικό συζυγιακό κυκλικό σύστημα όπου 

το κάθε πυρρόλιο συνδέεται με το γειτονικό του μέσω μιας μεθινική γέφυρα. Η δομή του 

μη υποκαταστημένου μακροκυκλικού δακτυλίου ονομάζεται πορφίνη. Ο  μακροκυκλικός 

αυτός δακτύλιος διαθέτει δύο όξινα εσωτερικά πυρρολικά πρωτόνια (Εικόνα 1) τα οποία 

μπορούν να αντικατασταθούν από μεταλλικά ιόντα σχηματίζοντας τις 

μεταλλοπορφυρίνες.  Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετάλλωση όπου ο πορφυρινικός 

δακτύλιος μέσω των τεσσάρων ατόμων αζώτου που διαθέτει δρα ως διδοντικός χηλικός 

υποκαταστάτης.(Εικόνα 2).                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

Οι διάφορες πορφυρίνες που υπάρχουν, θεωρούνται σαν τυπικά παράγωγα της 

πορφίνης με αντικατάσταση των exo– υδρογόνων 1,2,…,8  ή  των μεθινικών 

υδρογόνων α, β, γ και δ. Οι πρώτες είναι γνωστές ως β–υποκατεστημένες 

πορφυρίνες π.χ. H2OEP ενώ οι δεύτερες ως α– ή meso– υποκατεστημένες 

πορφυρίνες (Εικόνα 3)1. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1:Μη μεταλλωμένος 
πορφυρινικός δακτύλιος 

Εικόνα 2:Μεταλλωμένος 
πορφυρινικός δακτύλιος 

Εικόνα 3 : α-θέσεις, meso-θέσεις και β-θέσεις των υδρογόνων στον 

πορφυρινικό δακτύλιο 
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1.2Χαρακτηριστικά 

  

Οι πορφυρίνες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

1) Η σταθερότητα του δακτυλίου σαν ένα σύστημα με δομή κεκλιμένη ή 

σχεδόν κεκλιμένη επιπεδότητα2 (Τα άτομα των ανθράκων και των αζώτων 

που «συμμετέχουν» στον σκελετό της πορφυρίνης έχουν sp2 υβριδισμό με 

αποτέλεσμα όλα τα μήκη δεσμών να κυμαίνονται από 134–145pm και οι 

γωνίες από 107–126ο (υπάρχει δηλαδή γωνία αναδίπλωσης μικρότερη από 

10ο). Οι τετραπυρρολικοί δακτύλιοι, μπορούν να συναρμόζονται έτσι ώστε 

να σταθεροποιούν «ασταθή» μεταλλικά ιόντα ή μεταλλικά ιόντα με μη 

σύνηθες οξειδωτικές καταστάσεις. 

 

2) Οι πορφυρίνες όπως και τα περισσότερα ανάλογα τετραπυρρολικά 

συστήματα περιέχουν ένα εκτεταμένο π συζυγιακό σύστημα. Επιπλέον το 

γεγονός ότι υπακούουν στον κανόνα του  Hückel (4ν+2) προσδίδει 

ιδιαίτερη σταθερότητα. Ακόμη λόγω της «ετεροατομικότητας» των 

δακτυλίων υπάρχει μια επιπλέον συνεισφορά στη θερμική τους 

σταθερότητα.3 Επίσης, λόγω της εκτεταμένης συζυγίας τους, οι πορφυρίνες 

καθώς και τα σύμπλοκά τους απορροφούν ισχυρά στην ορατή περιοχή.  

 

3) Επιπλέον, η συζυγία των διπλών δεσμών προσδίδει μια ιδιαίτερη 

σταθερότητα. Δομικές μελέτες και υπολογιστικά μοντέλα έδειξαν ότι 

σφαιρικά ιόντα με ακτίνα από 60–70pm βρίσκονται ακριβώς στην κεντρική 

κοιλότητα των τετραπυρρολικών δακτυλίων. Όταν το μέγεθος του ιόντος 

είναι μεγαλύτερο από 70pm, όπως τα ιόντα των λανθανιδών (85–106pm), 

βρίσκεται έξω από το επίπεδο που ορίζουν τα τέσσερα άζωτα του 

πορφυρινικού δακτυλίου.4-7  

  

4) Οι πορφυρίνες είναι τετραδραστικά ligand που 

προτιμούν μια σχεδόν επίπεδη διαμόρφωση, όταν 

συναρμόζονται με μεταλλικά ιόντα. Αυτή τους η 

ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός 

συναρμογής είναι 6 σε κατά προσέγγιση οκταεδρική 

διαμόρφωση, αφήνει τις δύο κενές θέσεις 

συναρμογής Χ, Υ σε αξονικές θέσεις (Εικόνα 4). 

Αυτή η διαμόρφωση είναι επιθυμητή για 

στοιχειομετρικές ή καταλυτικές αντιδράσεις, όπως 

συμβαίνει  σε διάφορα  υποστρώματα. Ο λόγος είναι 

ότι με την παραπάνω διαμόρφωση 

«εκμεταλλεύονται» το trans–φαινόμενο των 

υποκαταστατών στις αντιδράσεις σαν και αυτές.  
Εικόνα 4: Αξονικές θέσεις Χ,Υ, σε 
εξασυναρμοσμένο σύμπλοκο. 
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5) Είναι μόρια ικανά να «παίρνουν» και να «δίνουν» ηλεκτρόνια και έτσι οι 

διεργασίες της πρώτης οξείδωσης και της πρώτης αναγωγής γίνονται με 

μεγάλη ευκολία. Τα σχηματιζόμενα ανιόντα ή κατιόντα αντίστοιχα, είναι 

αρκετά σταθερά. Οι δύο τελευταίες διεργασίες, δηλαδή η απορρόφηση του 

φωτός και η εύκολη οξειδοαναγωγή τους, καθιστά τα τετραπυρρολικά αυτά 

μόρια, σαν τους πιο σπουδαίους ενεργειακούς μετατροπείς σε βιολογικά 

συστήματα. Η λειτουργία σημαντικών πρωτεϊνικών συστημάτων όπως της 

αιμοσφαιρίνης, των κυτοχρωμάτων και των φωτοσυνθετικών κέντρων 

εντοπίζεται κυρίως στις προσθετικές τους ομάδες, όπως η αίμη  και  οι 

χλωροφύλλες που είναι παράγωγα της πορφυρίνης. 

 

 

 

1.3  Ονοματολογία  

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

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

πλευρικές ομάδες που είναι συνδεδεμένες στα διάφορα άτομα άνθρακα του 

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

δακτυλίου αριθμούνται από το 1 έως 8, οι meso-υποκατεστημένες θέσεις από το α 

έως δ, ενώ οι α-υποκατεστημένες θέσεις παραμένουν αναρίθμητες (Εικόνα 5).    

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Επισήμανση των α – ανθράκων, των β – ανθράκων και των meso – 
ανθράκων του πορφυρινικού δακτυλίου 
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Σύμφωνα με το σύστημα IUPAC, αριθμούνται όλα τα άτομα άνθρακα του δακτυλίου 

καθώς και τα άτομα του αζώτου (Εικόνα 6). Ο αριθμός των όμοιων υποκαταστατών 

υποδηλώνεται με τα αριθμητικά προθέματα δι-, τρι-, τέτρα-,κτλπ. Πριν από την 

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

προκειμένου να υποδηλώσουμε την μορφή της πορφυρίνης. Όταν είναι γνωστή η 

διάταξη των αξονικών υποκαταστατών, υποδηλώνεται χρησιμοποιώντας τα α και β 

πριν από το όνομα κάθε αξονικού  υποκαταστάτη. Το α δείχνει ότι ο υποκαταστάτης, 

βρίσκεται κάτω απ’ το επίπεδο, ενώ το β ότι βρίσκεται πάνω απ’ αυτό. Όταν το μόριο 

είναι παρών ως ανιονικός υποκαταστάτης, τότε παίρνει την κατάληξη –άτο. Οπότε η 

πορφυρίνη ονομάζεται πορφυρινάτο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Μεταλλοπορφυρίνες 

Η ελεύθερη βάση της πορφυρίνης μπορεί να δράσει σαν χηλικός διδοντικός 

υποκαταστάτης και να συναρμόσει μεταλλικά ιόντα τα οποία συμπεριφέρονται ως 

βάσεις  κατά Lewis. Η μετάλλωση γίνεται εύκολα με την αποχώρηση των δύο 

ευκόλως αποχωρούντων πρωτονίων των δύο αζώτων του πορφυρινικού δακτυλίου. 

Οι μεταλλοπορφυρίνες παίζουν σημαντικό ρόλο σε διαδικασίες μεταφοράς 

ηλεκτρονίων σε ενζυμικά συστήματα και είναι από τους πιο γνωστούς υποκαταστάτες 

ως προς τη θερμοδυναμική σταθερότητα με φυσικές, χημικές και βιολογικές 

ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι πορφυρίνες μπορούν να δεχτούν δύο ιόντα 

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

πρωτόνια και να γίνουν ανιόντα με φορτίο -2.  

Οι περισσότερες μεταλλοπορφυρίνες έχουν το μεταλλικό ιόν με αριθμό συναρμογής 

4. Μερικές έχουν δομή τετραγωνικής διπυραμίδας με αριθμό συναρμογής 5 ή 

παραμορφωμένου τετράεδρου με αριθμό συναρμογής 6. Τα σύμπλοκα αυτά 

δημιουργούνται με την προσθήκη ενός ή δυο υποκαταστατών στο μεταλλικό ιόν. 

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

 

 

Εικόνα 6: Αρίθμηση των ατόμων άνθρακα και αζώτου 
σύμφωνα το σύστημα ονοματολογίας IUPAC 
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1.5 Οι πορφυρίνες στη φύση 

Οι πορφυρίνες απαντώνται ευρέως στη φύση και κατέχουν ρόλους κλειδιά σε 

αρκετές βιολογικές διεργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αίμη (Εικόνα 

7), ένα σύμπλοκο του Fe(II) με την πρωτοπορφυρίνη  που αποτελεί μια 

προσθετική ομάδα χάρη στην οποία η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη έχουν την 

ικανότητα μεταφοράς και αποθήκευσης του οξυγόνου στους ζωντανούς 

οργανισμούς.8  

 

N

N N

N

Fe

H3C

C
H

H2C

H2C

CH2
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HC

CH2
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CH3

CH3
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Εικόνα 7: Η δομή της αίμης 

       

Σιδηροπορφυρίνες 

Οι κυριότερες σιδηροπρωτεΐνες στον άνθρωπο, είναι η αιμοσφαιρίνη και η 

μυοσφαιρίνη, οι οποίες έχουν σημαντικές βιολογικές λειτουργίες ως μεταφορείς 

οξυγόνου. Μια άλλη σημαντική ιδιότητα της πορφυρίνης είναι η λειτουργία των 

δύο ταυτομερών δομών ως συμπαράγοντα οξυγόνωσης σε ένζυμα, όπως είναι το 

κυτόχρωμα Ρ450.  

Η αιμοσφαιρίνη, είναι η κύρια πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων. O σίδηρος 

στην αίμη σχηματίζει μέχρι 6 δεσμούς: Τέσσερις στο επίπεδο του δακτυλίου της 

πορφίνης, ένας (ο πέμπτος δεσμός) στην ιστιδίνη της πρωτεΐνης και η έκτη μονάδα 

συγγενείας μπορεί να συγκρατεί μοριακό οξυγόνο (οξυαιμοσφαιρίνη), να είναι 

ελεύθερη (δεοξυαιμοσφαιρίνη) ή να συγκρατεί μονοξείδιο του άνθρακα (καρβοξυ-

αιμοσφαιρίνη).  

Η μυοσφαιρίνη είναι το αντίστοιχο μονομερές. Βρίσκεται στους μύες και 

μεταφέρει το Ο2 από το αίμα στα μιτοχόνδρια, για vα χρησιμοποιηθεί στην 

αναπνευστική αλυσίδα (στο τελευταίο ένζυμο την κυτoχρωμική c oξειδάση). 

Αποτελείται από μια αλυσίδα 153 περίπου αμινοξέων και από μια ομάδα αίμης. Ο 

σίδηρος της αίμης συνδέεται  με τα άζωτα των πυρρoλικώv δακτυλίων ,  με τo 
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ιμιδαζόλιo μιας ιστιδίvης και με τo οξυγόνο στην oξυ-μυoσφαιρίvη ή το Η2Ο στη 

δεoξυ-μυoσφαιρίvη. 

Επίσης τα κυτοχρώματα, τα οποία συμμετέχουν σε αλυσίδες μεταφοράς 

ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα πρωτεϊνών που 

περιέχουν αίμη. Τα παράγωγα των πορφυρινών στα οποία μια από τις ομάδες του 

πυρρολίου έχει υποστεί αναγωγή ονομάζονται χλωρίνες και αποτελούν μια 

κατηγορία στην οποία ανήκουν οι χλωροφύλλες, που βρίσκονται σε αφθονία στα 

πράσινα φυτά και όπως είναι γνωστό παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

φωτοσύνθεση. Η αναγωγή μιας επιπλέον ομάδας πυρρολίου (διαγώνια ως προς 

την πρώτη) δημιουργεί ένα νέο τύπο παραγώγων που ονομάζονται 

βακτηριοχλωρίνες. Οι βακτηριοχλωροφύλλες αποτελούν βακτηριοχλωρίνες που 

απαντώνται στη φύση, στα φωτοσυνθετικά βακτήρια.  

 

 

1.6 Ο ρόλος του CO2 

Στις μέρες μας, το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται ο κύριος ατμοσφαιρικός ρύπος, 

σε αντίθεση με το παρελθόν που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία και την εξέλιξη 

των γήινων οικοσυστημάτων. Η ικανότητά του να απορροφά την υπέρυθρη 

ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια της Γης και στη συνέχεια να την 

εκπέμπει πίσω ως θερμότητα, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας της Γης, ευνοώντας τη δημιουργία των πρώτων υδάτινων μαζών, των 

ωκεανών, οπού εκεί φιλοξενήθηκαν οι πρώτες μορφές ζωής (τα κυανοβακτήρια). 

Γενικά, καθώς ο πλανήτης Γη συνέχιζε να εξελίσσεται, παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διακυμάνσεις στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 (Εικόνα 8). Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα 

της Γης, εκτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συμβάλλοντας στην αύξηση 

της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια 

απολύτως φυσική και απαραίτητη διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα ενός 

πλανήτη συγκρατεί θερμότητα αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μέση 

θερμοκρασία της επιφάνειάς του. Από τη συνολική διερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, 

ένα μέρος της ανακλάται πίσω στο διάστημα ενώ το υπόλοιπο απορροφάται και 

επανεκπέμπεται από το έδαφος και τους ωκεανούς υπό μορφή θερμικής υπέρυθρης 

ακτινοβολίας. Ένα ποσοστό της υπέρυθρης αυτής ακτινοβολίας απορροφάται από τα 

αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του CO2, τα οποία την εκπέμπουν 

πίσω στην ατμόσφαιρα υπό τη μορφή θερμότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο, η μέση 

θερμοκρασία της Γης ρυθμίζεται γύρω στους 15 0 C.  Ωστόσο, όταν η συγκέντρωση 

των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνεται, ο πλανήτης συγκρατεί περισσότερη 

θερμότητα και υπερθερμαίνεται. Ακόμα και μια ελάχιστη αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας της Γης μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά αλυσιδωτών και μη 

αναστρέψιμων επιπτώσεων στο παγκόσμιο οικοσύστημα επηρεάζοντας τους 

οργανισμούς που ζουν σε αυτό. 9-14  
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1.7 Μετατροπή του CO2 σε χημικές πρώτες ύλες και καύσιμα 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η χημική μετατροπή του 

CO2 σε χημικές πρώτες ύλες και καύσιμα. Τα πιο διαδεδομένα συστήματα αναγωγής 

του CO2 είναι η θερμοκαταλυτική υδρογόνωση, η ηλεκτροχημική αναγωγή και η 

φωτοκαταλυτική αναγωγή. Η φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 θεωρείται η πιο 

υποσχόμενη και βιώσιμη μέθοδος καθώς χρησιμοποιεί  την ηλιακή ακτινοβολία για 

τη μετατροπή του CO2. Τα φωτοκαταλυτικά συστήματα αναγωγής του CO2 

προσπαθούν να μιμηθούν τις βασικές διεργασίες της φυσικής φωτοσύνθεσης κατά 

την οποία η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική (υδατάνθρακες) (Εικόνα 9). 15 

 

Εικόνα 9: Αναγωγή του CO2 και οξείδωση του H2O μέσω: a) της φωτοσύνθεσης στα 

φυτά, b) ενός τεχνητού φωτοσυνθετικού συστήματος. 

Εικόνα 8: Γεωλογική χρονική κλίμακα: Συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία. Πράσινο βέλος: Μειωτική τάση των 

ατμοσφαιρικών επιπέδων του CO2. 
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1.7.1 Δυσκολίες στην αναγωγή του CO2 

 

Η χημική μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες και οξυγονούχες ενώσεις είναι 

μια ιδιαίτερα δύσκολη αναγωγική διαδικασία. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως σε 

θερμοδυναμικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη φύση του μορίου του CO2. 

Το CO2 είναι ένα ιδιαίτερα σταθερό μόριο καθώς ο άνθρακας βρίσκεται στην πιο 

οξειδωμένη του κατάσταση.Η διάσπαση του δεσμού C=O δεν ευνοείται 

θερμοδυναμικά καθώς είναι μια εξαιρετικά ενδόεργη αντίδραση η οποία προϋποθέτει 

τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου και την αλλαγή της γεωμετρίας του μορίου από 

γραμμική σε κεκαμένη. Όπως φαίνεται στην εξίσωση (1), η αναγωγή του CO2 απαιτεί 

ένα αρκετά αρνητικό δυναμικό.  

 

𝐶𝑂2 + 𝑒− → 𝐶𝑂2
 −                                          𝐸𝑜 =  −1.9 𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸                              (1) 

 

Ένας πιο ευνοϊκός τρόπος αναγωγής του CO2 είναι αυτός της μεταφοράς πολλών 

ηλεκτρονίων υποβοηθούμενη από ταυτόχρονη μεταφορά πρωτονίων (Εξισώσεις 2-7). 

Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα που σχηματίζονται είναι θερμοδυναμικά 

σταθερότερα με αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερη ενέργεια για το σχηματισμό τους. 

 

 

Ωστόσο, το δυναμικό αναγωγής του CO2 εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρκετά 

αρνητικές τιμές, δυσχεραίνοντας τη χημική μετατροπή του. Συνεπώς, για την 

πραγματοποίηση των παραπάνω αντιδράσεων κρίνεται απαραίτητη η χρήση 

καταλυτών, οι οποίοι μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης σταθεροποιώντας τη 

μεταβατική κατάσταση και παράλληλα ευνοούν τη διαδικασία μεταφοράς πολλών 

ηλεκτρονίων 

Μια επιπλέον δυσκολία που παρατηρείται κατά την καταλυτική αναγωγή του CO2 

είναι η ανταγωνιστική αναγωγή των πρωτονίων σε μοριακό υδρογόνο(Η2)(Εξίσωση 

8). 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                                              𝐸𝑜 = −0.42 𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸                            (8) 

 

Τις περισσότερες φορές το διάλυμα στο οποίο πραγματοποιείται η καταλυτική 

μετατροπή περιέχει πρωτόνια, τα οποία μπορούν να αναχθούν σε μοριακό Η2. Για 

αυτό το λόγο, σε αρκετές περιπτώσεις κατά την αναγωγή του CO2 εκτός από τα 

επιθυμητά προϊόντα παρατηρείται και σχηματισμός Η2. Επομένως, οι καταλύτες θα 

πρέπει όχι μόνο να ανάγουν αποτελεσματικά το CO2 αλλά να εμφανίζουν και 

επιλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα της καταλυτικής αυτής διεργασίας. 16-22 

𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 𝐸𝑜 = −0.53 𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸 (2) 

𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻𝐶𝑂2𝐻 𝐸𝑜 = −0.61 𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸 (3) 

𝐶𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 𝐻𝐶𝐻𝑂 𝐸𝑜 = −0.48 𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸 (4) 

𝐶𝑂2 + 6𝐻+ + 6𝑒− → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 𝐸𝑜 = −0.38 𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸 (5) 

𝐶𝑂2 + 8𝐻+ + 8𝑒− → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 𝐸𝑜 = −0.24  𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸 (6) 

𝐶𝑂2 + 12𝐻+ + 12𝑒− → 𝐶2𝐻4 + 4𝐻2𝑂 𝐸𝑜 = −0.34  𝑉 𝑣𝑠 𝑁𝐻𝐸 (7) 
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1.7.2 Καταλύτες αναγωγής του CO2  

 

Οι πιο διαδεδομένοι καταλύτες για τη φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 είναι 

ημιαγώγιμα υλικά, ένζυμα καθώς και μοριακά σύμπλοκα μετάλλων μετάπτωσης 

(Εικόνα 10). Τα μοριακά συστήματα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς 

είναι δυνατή η δομική τροποποίηση τους, οδηγώντας στην αλλαγή των 

φυσικοχημικών και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων τους. Λόγω αυτής της δυνατότητας, 

το δυναμικό οξειδοαναγωγής του καταλύτη μπορεί να προσαρμοστεί στην εκάστοτε 

επιθυμητή τιμή αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τόσο την καταλυτική απόδοση και 

την επιλεκτικότητα των προϊόντων αναγωγής του CO2. Επιπλέον, τα μοριακά 

συστήματα αποτελούν καταλληλότερα «μοντέλα» για θεωρητικούς υπολογισμούς και 

πειραματικές μελέτες μέσω των οποίων μπορεί να προταθεί ο μηχανισμός της 

καταλυτικής μετατροπής.23-26 

 

Εικόνα 10: Τυπικά παραδείγματα καταλυτών για τη φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2: a) νανοσωματίδια 

TiO2, b) δι-ιμινιϊκό σύμπλοκο του ReΙ, c) ένζυμο αναγωγής του CO2 από το βακτήριο Carboxydothermus 

hydrogenoformans. 
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1.7.3 Μηχανισμός των μοριακών φωτοκαταλυτικών συστημάτων αναγωγής CO2  

Η πλειονότητα των μοριακών φωτοκαταλυτικών συστημάτων διαθέτει έναν 

φωτοευαισθητοποιητή (PS) ο οποίος απορροφά ηλιακή ακτινοβολία συγκεκριμένου 

μήκους κύματος, έναν καταλύτη (Cat) ο οποίος πραγματοποιεί την αναγωγή του CO2  

και ένα θυσιαστικό δότη ηλεκτρονίων (SED) ο οποίος αναγεννά το σύστημα μέσω 

των ηλεκτρονίων που προσφέρει σε αυτό (Εικόνα 11) Αρχικά ο PS απορροφά την 

ακτινοβολία και μεταβαίνει στη διεγερμένη του κατάσταση (PS*), η οποία στη 

συνέχεια μπορεί να αποσβέσει με δύο τρόπους, είτε μέσω οξειδωτικής απόσβεσης 

είτε μέσω αναγωγικής απόσβεσης (Εικόνα 11).27,28 

 

 

Κατά την οξειδωτική απόσβεση, πραγματοποιείται μεταφορά ηλεκτρονίων από το 

χρωμοφόρο (PS*) στον καταλύτη (Cat) με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια 

κατάσταση διαχωρισμένου φορτίου (PS+ – Cat−). Κατόπιν, η κατιονική ρίζα της 

χρωστικής (PS+) ανάγεται από τον SED και αναγεννάται ο PS. Κατά την αναγωγική 

απόσβεση, ο SED αρχικά μεταφέρει ηλεκτρόνια στον φωτοευαισθητοποιητή (PS*), 

δημιουργώντας την ανιονική ρίζα PS− η οποία στη συνέχεια ανάγει τον καταλύτη σε 

Cat−. Τόσο στην οξειδωτική όσο και στην αναγωγική απόσβεση ο καταλύτης 

ανάγεται στη δραστική του «μορφή» (Cat−), η οποία του επιτρέπει να ανάγει το CO2. 

Προκειμένου λοιπόν, ένα φωτοκαταλυτικό σύστημα να ανάγει αποτελεσματικά το 

CO2, θα πρέπει τα τρία κύρια συστατικά του (PS, Cat, SED) να διαθέτουν 

συγκεκριμένες φυσικοχημικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες οι οποίες θα 

διασφαλίζουν τη συνεργιστική τους δράση.  

 

Εικόνα 11: Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού της φωτοκαταλυτικής αναγωγής του CO2. 
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1.7.4 Κριτήρια Επιλογής Φωτοευαισθητοποιητή (PS), Καταλύτη (Cat) και Θυσιαστικού 

δότη ηλεκτρονίων (SED) 

 

Η απόδοση ενός φωτοκαταλυτικού συστήματος εξαρτάται από τις ιδιότητες των 

τριών κύριων συστατικών του (PS, Cat, SED). Πιο συγκεκριμένα, ο PS θα πρέπει να 

απορροφά ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού, να εμφανίζει μεγαλύτερο 

συντελεστή γραμμομοριακής απορροφητικότητας (ε) από τον Cat και η διεγερμένη 

του κατάσταση να έχει μεγάλο χρόνο ζωής και μεγάλη οξειδωτική ισχύ προκειμένου 

ο SED να προσφέρει αποτελεσματικά τα ηλεκτρόνια του. Ο Cat θα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλο δυναμικό αναγωγής ούτως ώστε να δέχεται εύκολα ηλεκτρόνια από τον 

PS. Επίσης ο Cat− είναι επιθυμητό να εμφανίζει φωτοχημική σταθερότητα και να έχει 

το κατάλληλο δυναμικό οξείδωσης προκειμένου να ανάγει αποτελεσματικά και 

επιλεκτικά το CO2. Όσον αφορά τον SED, θα πρέπει να μην απορροφά στην περιοχή 

του ορατού και να διαθέτει μεγάλη αναγωγική ισχύ για να δίνει εύκολα ηλεκτρόνια 

στον PS. Τέλος, ο τρόπος απόσβεσης της διεγερμένης κατάστασης του PS (PS*) 

καθορίζεται από το δυναμικό οξείδωσης του SED. 29-32 

 

• Βιβλιογραφικά παραδείγματα θυσιαστικών δοτών ηλεκτρονίων είναι κυρίως οι 

αλειφατικές αμίνες, το ασκορβικό οξύ, το 1-benzyl-1,4-dihydronicotinamide 

(BNAH) και το 1,3-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole (BIH) 

(Εικόνα 12)33,34 

 

 

Εικόνα 12: Θυσιαστικοί δότες ηλεκτρονίων (SED) που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

μοριακά φωτοκαταλυτικά συστήματα αναγωγής του CO2. 
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• Τα σύμπλοκα RuII τα οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 13 είναι οι πιο γνωστοί 

φωτοευαισθητοποιητές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε φωτοκαταλυτικά συστήματα 

αναγωγής του CO2 

 

 

Εικόνα 13: Σύμπλοκα RuII που έχουν χρησιμοποιηθεί ως φωτοευαισθητοποιητές (PS) 

σε συστήματα αναγωγής του CO2 

 

 

• Βιβλιογραφικά παραδείγματα καταλύτων είναι τα σύμπλοκα RuII, IrIII και MnI 

(Εικόνα 14).35-37 

 

 

Εικόνα 14: Τυπικά παραδείγματα καταλυτών του RuII, IrIII και MnI για την 

φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2. 

 

1.8 Καταλύτες Σιδηροπορφυρινών 

Οι πρώτες καταλυτικές μελέτες για την αναγωγή CO2 πραγματοποιήθηκαν σε 

ηλεκτροκαταλυτικά συστήματα όπου εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός 

πορφυρινικών παραγώγων του FeIII. Τα παράγωγα αυτά είχαν την ικανότητα να 

ανάγουν ικανοποιητικά το CO2 κυρίως σε CO. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

πραγματοποιηθεί η μετατροπή του CO2 ήταν η αναγωγή του FeIII σε Fe0 προκειμένου 

να συναρμοστεί το CO2 στο μεταλλικό κέντρο του Fe, σχηματίζοντας το ασταθές 

ενδιάμεσο σύμπλοκο {Fe-CO2}. Επιπλέον, οι καταλυτικές μελέτες έδειξαν ότι η 

παρουσία ασθενών οξέων κατά Brönsted ή Lewis (τριφθοροαιθανόλη (TFE), 

φαινόλη, Η2Ο κ.α) βελτιώνει την απόδοση του συστήματος. 38-40 
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Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη μελέτη των πορφυρινών του FeIII σε 

φωτοκαταλυτικά συστήματα αναγωγής του CO2. Τα συστήματα αυτά , προκειμένου 

να ανάγουν αποτελεσματικά το CO2 περιλαμβάνουν στην πλειονότητά τους μόρια 

φωτοευαισθητοποιητή και θυσιαστικού δότη ηλεκτρονίων (SED). Επιπλέον, 

φωτοδιεγείρονται στην περιοχή του ορατού και συγκεκριμένα στο μήκος κύματος 

ακτινοβολίας στο οποίο απορροφάει ο φωτοευαισθητοποιητής ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η φωτοχημική σταθερότητα του πορφυρινικού δακτυλίου. 41 

 

 

 

1.9 Ομοιοπολική σύζευξη Cat-PS (υπερμοριακά συστήματα) 

Την τελευταία δεκαετία, έχουν συντεθεί και μελετηθεί αρκετά υπερμοριακά 

σύμπλοκα καταλύτη-φωτοευαισθητοποιητή (Cat-PS) με στόχο την αποδοτικότερη 

μεταφορά ηλεκτρονίων από τον φωτοευαισθητοποιητή στον καταλύτη και κατ’ 

επέκταση την αποτελεσματικότερη αναγωγή του CO2. Ο τρόπος της ομοιοπολικής 

σύζευξης καθορίζει τη ροή των ηλεκτρονίων καθώς και το χρόνο που απαιτείται για 

την επανασύνδεση των φορτίων της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων. Τα 

περισσότερα συστήματα εμφανίζουν αποτελεσματικότερη μεταφορά ηλεκτρονίων 

από τον φωτοευαισθητοποιητή στον καταλύτη και μεγαλύτερη επιλεκτικότητα ως 

προς τα προϊόντα αναγωγής του CO2, ωστόσο δεν είναι σε θέση να ανάγουν το CO2 

το ίδιο αποδοτικά συγκριτικά με τα μονομερή τους. Η μειωμένη καταλυτική 

ικανότητα αποδίδεται στο γεγονός ότι η κατάσταση διαχωρισμένου φορτίου 

φωτοευαισθητοποιητή-καταλύτη έχει μικρό χρόνο ζωής με αποτέλεσμα η 

επανασύνδεση των φορτίων να πραγματοποιείται πολύ γρήγορα. Ελάχιστα είναι τα 

βιβλιογραφικά παραδείγματα στα οποία η ομοιοπολική σύζευξη 

φωτοευαισθητοποιητή-καταλύτη ευνοεί την αποτελεσματικότερη αναγωγή του CO2 

συγκριτικά με τα μονομερή τους (Εικόνα 15). 42-47 
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Εικόνα 15: Παραδείγματα υπερμοριακών συστημάτων Cat-PS για τη φωτοκαταλυτική 

αναγωγή του CO2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Σκοπός 

 

Η υπερεκμετάλλευση των ορυκτών καύσιμων έχει αυξήσει τις ανησυχίες τόσο για την 

εξάντληση των αποθεμάτων τους όσο και για τα αυξημένα επίπεδα του CO2 στην 

ατμόσφαιρα. Επομένως, η σύγχρονη κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με δύο κύρια 

ενεργειακά προβλήματα. Πρώτον, τη μείωση των ορυκτών αποθεμάτων η οποία 

οδηγεί στην αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο. Δεύτερον, την επιπλέον αύξηση των επιπέδων του CO2 η οποία 

αναμένεται να διαταράξει τις ισορροπίες του γήινου οικοσυστήματος. H 

υπερθέρμανση του πλανήτη, η τήξη των πάγων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η 

οξίνιση των ωκεανών καθώς και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν ορισμένα 

ενδεικτικά παραδείγματα των επιπτώσεων της αυξημένης συγκέντρωσης του CO2 

στην ατμόσφαιρα. Η μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα αποτελεί 

μείζον διεθνές ζήτημα το οποίο απασχολεί εκτενώς την παγκόσμια επιστημονική 

κοινότητα. Επομένως, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η δημιουργία αποτελεσματικών 

και αποδοτικών συστημάτων δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε χημικές πρώτες 

ύλες προηγμένα υλικά και κυρίως σε καύσιμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 

αρκετές μεθόδοι καταλυτικής αναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες και 

οξυγονούσες ενώσεις. Η φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 θεωρείται η πιο 

ελπιδοφόρα προσέγγιση αφού χρησιμοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία είναι η 

πιο άφθονη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός 

ενός νέου υπερμοριακού συστήματος καταλύτη-φωτοευαισθητοποιητή. Στο 

συγκεκριμένο σύμπλοκο, το ρόλο του καταλύτη υπέχει μια πορφυρίνη του σιδήρου 

ενώ το ρόλο του φωτοευαισθητοποιητή τρία πολύ-διπυριδινικά σύμπλοκα του RuII 

(Εικόνα 16). Βασισμένοι σε παλαιότερες μελέτες τέτοιων συστημάτων του 

εργαστηρίου προτιμήθηκε η ομοιοπολική σύζευξη με τον καταλύτη τριών μορίων 

φωτοευαισθητοποιητών αντί ενός ούτως ώστε ευνοηθεί η μεταφορά ηλεκτρονίων 

προς τον καταλύτη με στόχο την αποτελεσματικότερη αναγωγή του CO2. Η 

πορφυρίνη του σιδήρου φέρει στα φαινύλια της –OMe και –F ομάδες οι οποίες είναι 

γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι ευνοούν την αναγωγή του  CO2. .  Όσον αφορά το 

πολυ-διπυριδινικό σύμπλοκο του ρουθηνίου, ο μεγάλος χρόνος ζωής της διεγερμένης 

του κατάστασης σε συνδιασμό με τη μεγάλη αναγωγική του ικανότητα αναμένεται να 

συμβάλει στην αποτελεσματική μεταφορά ηλεκτρονίων ή/και ενέργειας προς στην 

πορφυρίνη σιδήρου. Τελικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του 

υπερμοριακού συμπλόκου της Εικόνας 16 σε φωτοκαταλυτικά συστήματα αναγωγής 

του CO2.  
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Εικόνα 16: Υπερμοριακό σύμπλοκο CAT-PS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Πειραματικό μέρος 

 

3.1 Σύνθεση του 1,3- dimethoxybenzene (1) 

 

 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη (50 mL), υπό ατμόσφαιρα Ν2, μεταφέρονται  η 

ρεσορκινόλη (2.00 gr, 18 mmol, 1eq) και 20 mL άνυδρης ακετόνης. Στη συνέχεια, η 

σφαιρική, υπό ανάδευση, τοποθετείται σε παγόλουτρο και πραγματοποιείται 

ταυτόχρονη και αργή προσθήκη άνυδρου K2CO3, (6.28 gr, 45 mmol,2.5 eq) και CH3I 

(2.58 mL, 5.88 gr, 41.4 mmol, 2.3 eq). Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται για 12 

ώρες υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά το πέρας των 12 ωρών, 

ακολουθεί απόσταξη υπό κενό του CH3I και της ακετόνης . Κατόπιν, στη σφαιρική 

μεταφέρονται 30 mL απιονισμένου H2O για την διάλυση της περίσσειας του K2CO3 

και πραγματοποιούνται διαδοχικές εκχυλίσεις της υδατικής φάσης με αιθανικό 

αιθυλεστέρα (3 x 30 mL). Έπειτα, οι ληφθείσες οργανικές φάσεις συλλέγονται ως μία 

και προστίθεται Na2SO4 για την απομάκρυνση τυχόν υγρασίας. Εν συνεχεία, 

πραγματοποιείται διήθηση για την απομάκρυνση του Na2SO4 και συλλογή του 

διηθήματος. Ακολούθως, αποστάζεται το διήθημα και λαμβάνεται λάδι κίτρινου 

χρώματος. Τέλος, πραγματοποιείται καθαρισμός του προϊόντος με χρωματογραφία 

στήλης (SiO2) και διαλύτη έκλουσης Εξάνιο/Αιθανικό αιθυλεστέρα (5:1 v/v). Το 

προϊόν συλλέγεται ως λάδι κίτρινου χρώματος (1.819 mL, 1.9194 gr, 13.89 mmol, 77 

%). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.19 (t, J = 8.2 Hz, 1H), 6.52 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 

6.51 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.47 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 3.8 (s, 6H) ppm. 

 

3.2 Σύνθεση της 2,6-dimethoxybenzaldehyde (2) 

 

 

Σε ξηρή τρίλαιμη σφαιρική φιάλη (100 mL), υπό ατμόσφαιρα Ν2, μεταφέρονται 1,3-

dimethoxybenzene (1.43 mL, 1.51 gr, 10.86 mmol, 1 eq) και 50 mL άνυδρου THF. 

Πραγματοποιείται απαέρωση του διαλύματος με Ν2 και η σφαιρική τοποθετείται σε 
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παγόλουτρο. Κατόπιν, υπό ισχυρή ανάδευση, πραγματοποιείται στάγδην προσθήκη n 

–BuLi (8.15 mL, 5.542 gr, 86.5 mmol, 8 eq) και η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση 

για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά το πέρας των 2 ωρών, στη σφαιρική 

μεταφέρεται άνυδρο DMF (2.1 mL, 1.98 gr, 27 mmol, 2.5 eq) και η αντίδραση 

αφήνεται για άλλες 2 ώρες υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιούνται εκχυλίσεις με διαιθυλαιθέρα (3 x 30 mL). Οι ληφθείσες 

οργανικές φάσεις συλλέγονται ως μία και προστίθεται Na2SO4 για την απομάκρυνση 

τυχόν υγρασίας. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται διήθηση για την απομάκρυνση του 

Na2SO4 και συλλογή του διηθήματος. Ακολούθως, αποστάζεται το διήθημα και 

λαμβάνεται λάδι κίτρινου χρώματος. Το επιθυμητό προϊόν λαμβάνεται με 

καταβύθιση. Πιο αναλυτικά, στη σφαιρική φιάλη που περιέχει το κίτρινο λάδι 

προστίθενται 15 mL παγωμένου εξανίου και παρατηρείται σχηματισμός ιζήματος 

χρώματος ανοιχτού καφέ. Ύστερα, η σφαιρική φιάλη τοποθετείται στους 0ο C για 12 

ώρες για περαιτέρω καταβύθιση. Μετά το πέρας των 12 ωρών, το σχηματισθέν 

στερεό διηθείται και εκπλένεται με παγωμένο εξάνιο δίνοντας το επιθυμητό προϊόν 

ως στερεό καφέ-κίτρινου χρώματος (1.26 gr, 7.58 mmol, 70%). 

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 10.51 (s, 1H), 7.45 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 6.58 (d, J = 

8.5 Hz, 2H), 3.90 (s, 6H) ppm. 

 

 

3.3 Σύνθεση της 5-(2,6 dimethoxyphenyl )-10,15,20-tris-(2,3,4,5,6-

pentafluorophenyl)-21H, 23H porphyrin (3) 

 

 

 

Σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη(1000ml) υπό ατμόσφαιρα Ν2, μεταφέρονται οι 

ενώσεις 2,6-dimethoxybenzaldehyde (166 mgr, 1*10-3 mol, 1eq) , 2,3,4,5,6-

pentafluorobenzaldehyde (0.37 ml , 3*10-3 mol, 3eq)  και 600ml. CHCl3.  Έπειτα, 

πραγματοποιείται  απαέρωση του διαλύματος με ροή Ν2 για 20 λεπτά. Στη συνέχεια 

προστίθεται πυρρόλιο (0,278 ml , 4*10-3 mol, 4 eq) και πραγματοποιείται απαέρωση 

του διαλύματος με ροή  Ν2 για 10  λεπτά καθώς επίσης  η σφαιρική προστατεύτηκε 

από το φώς με την βοήθεια αλουμινόχαρτου. Έπειτα, προστίθεται BF3OEt2 (154,5 μL, 

1,25 mol, 1.25 eq) και το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται  υπό ανάδευση σε 

θερμοκρασία δωματίου για 3 ώρες. Στην συνέχεια μεταφέρεται ποσότητα 2,3-

δίχλωρο-5,6-δικύανο-πάρα-βενζοκινόνης (DDQ, 908 mgr, 4*10-3 mol, 4 eq)  και το 
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διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για άλλες 2 ώρες. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται φιλτράρισμα για την απομάκρυνση των πολυμερών 

του πυρρολίου που σχηματίζονται κατά την αντίδρασης, με χρωματογραφία στήλης 

(SiO2) και διαλύτη έκλουσης CH2Cl2 EtOH (99:1 v/v). Λαμβάνεται ένα κλάσμα, το 

οποίο αποτελείται από το επιθυμητό προϊόν και μίγμα ισομέρων του. Κατόπιν, 

πραγματοποιείται απόσταξη του διαλύτη και λαμβάνεται στερεό ιώδους χρώματος. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται χρωματογραφία στήλης (SiO2), για τον καθαρισμό 

της πορφυρίνης, από όπου το επιθυμητό προϊόν εκλούεται με διαλύτη Εξάνιο/CH2Cl2 

(6:4 v/v). Η επιθυμητή πορφυρίνη  λαμβάνεται ως στερεό ιώδους χρώματος (75 mg, 

0.079 mmol, 7,9 %).  

 

HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd.for C46H19F15N4O2 944.13 [M+H] + : found 944.40 

 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ =8.93 (d, J = 4.7 Hz, 2H), 8.88 (s, 4H), 8.77 (d, J = 4.6 

Hz, 2H), 7.78 (t, J = 8.4 Hz, 1H), 7.03 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 3.55 (s, 6H), -2.81(s, 2H) 

ppm. 

 
19F NMR (470 MHz, CDCl3): δ = -136.6 (m, 6F), -152.1(m, 3F), -161.8 (m, 6F) ppm. 

 
13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 160.5, 146.7 (d, J= 247.9 Hz), 142.2 (d, J= 260.3 

Hz), 137.6 (d, J= 256.3 Hz), 133.0, 131.1, 130.5, 118.4, 116.5, 116.3, 116.0, 115.9, 

104.2, 102.4, 101.9, 56.1 ppm. 

 

 

 

3.4 Σύνθεση της 5-(2,6 dimethoxyphenyl)-10,15,20-tris-(4-azido, 2,3,5,6-

tetrafluorophenyl)-21H, 23H porphyrin (4) 

 

 

 

 

 

Σε φιάλη schlenk, υπό αναέροβιες συνθήκες, μεταφέρονται η πορφυρίνη (1) (48mgr, 

0,053mmol , 1eq) , ΝaΝ3 (52 mgr, 0.8 mmol , 15eq) και dry DMF (5ml).  To μίγμα 

της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση για 4 ώρες σε θερμοκρασία 60 οC. Μετά το 
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πέρας της αντίδρασης, πραγματοποιείται απόσταξη με υγρό άζωτο για να 

απομακρυνθεί το άνυδρο DMF. Τέλος, πραγματοποιείται καθαρισμός του προϊόντος 

με χρωματογραφία στήλης (SiO2) και διαλύτη έκλουσης Εξάνιο/ CH2Cl2 (7:3 v/v). Το 

προϊόν συλλέγεται ως στερεό μωβ χρώματος (0,053 mg, 0,052 mmol, 100 %). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ =8.90 (d, J = 4.6 Hz, 2H), 8.88 (s, 4H), 8.77 (d, J =4.5 

Hz, 2H), 7.78 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 7.04 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 3.55 (s, 6H), -2.80 (s, 2H) 

ppm. 

 
19F NMR (470 MHz, CDCl3): δ = -137.5 (m, 6F), -151.9 (dd, J= 22.7 Hz, 10.6 Hz, 

2F), -151.1 (dd, J= 23.1 Hz, 10.1 Hz, 4F) ppm. 

 

 

3.5 Σύνθεση της [5-(2,6 dimethoxyphenyl)-10,15,20-tris-(2,3,4,5,6-

pentafluorophenyl)-porphyrinato] Zinc (II) (5) 

 

 

 

 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη (50ml) μεταφέρονται οι ενώσεις πορφυρίνη (2) 

(40mgr,0,040mol) , Zn(CH3COO)2 
. 2H2O (74 mgr , 0.073 mmol), 20 mL  CH2Cl2 και  

5 mL MeOH. To μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου για 12 ώρες. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται απόσταξη του διαλύτη και 

καθαρισμός του προϊόντος με χρωματογραφία στήλης (SiO2) από όπου το επιθυμητό 

προϊόν εκλούεται με διαλύτη CH2Cl2/Εξάνιο (6:4 v/v). Το προϊόν συλλέγεται ως 

στερεό καφέ χρώματος (37.1mg, 0.035 mmol, 47%). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ =8.98 (m, 6H), 8.88 (d, J =4.5 Hz, 2H), 8.87 (d, J =4.7 

Hz, 2H), 7.77 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 7.04 (m, 2H), 3.54 (s, 6H) ppm. 

 
19F NMR (470 MHz, CDCl3): δ = -137.25 (m, 6F), -152.2 (dd, J= 22.9 Hz, 10.1 Hz, 

2F), -152.3 (dd, J= 23.0 Hz, 10.0 Hz, 4F) ppm. 
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3.6 Σύνθεση του πορφυρινικού παραγώγου (6) 

 

Σε φιάλη schlenk, υπό αναερόβιες συνθήκες και ατμόσφαιρα Ar μεταφέρεται η  

πορφυρίνη (3) (25 mg, 0,0232 mmol,1 eq) και το πολύ-διπυριδινικό σύμπλοκο του 

ρουθηνίου που φέρει τον τριπλό δεσμό (13) (75 mg, 0.0812 mmol, 3 eq). Έπειτα, 

προστίθενται 2.5 mL άνυδρου THF, 2.5 mL άνυδρου CH3CN και πραγματοποιείται 

απαέρωση του μίγματος της αντίδρασης με Ar για 10 λεπτά. Κατόπιν, προστίθενται  

περίσσεια CuI (8 mg) και DIPEA (20 μL). Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία 45 0C  για 4 μέρες. Κατόπιν, αποστάζεται ο διαλύτης και 

προστίθεται απιονισμένο H2O. Πραγματοποιείται διήθηση από όπου λαμβάνεται 

στερεό καφέ χρώματος. Στη συνέχεια, ο καθαρισμός του πορφυρινικού παραγώγου 

επιτυγχάνεται με χρωματογραφία στήλης (SiO2) και διαλύτη έκλουσης 

CH3CN/H2O/KNO3(sat) (30:2:1 v/v). Μετέπειτα, πραγματοποιείται ανταλλαγή των 

αντισταθμιστικών ιόντων του Ru (II) με ιόντα PF6
- .Τέλος, πραγματοποιείται διήθηση 

και εκπλύσεις του στερεού με απιονισμένο Η2Ο. Το πορφυρινικό παράγωγο (6)  

λαμβάνεται ως στερεό καφέ χρώματος (29 mg, 0.078 mmol, 33.5 %) 

1H NMR (500 MHz, CD3CN): δ =9.26 (m, 7H), 9.14 (s, 5H), 9.11 (d, J =4.3 Hz, 2H), 

8.99 (d, J = 4.5 Hz, 2H), 8.78 (d, J = 8.2 Hz, 3H), 8.55 (m, 12H), 8.11 (m, 18H), 7.89 

(m, 7H), 7.8 (m, 12H), 7.46 (m, 15H), 7.19 (d, J = 8.7 Hz, 2H)  ppm. 

 
19F NMR (470 MHz, CD3CN): δ = -72.08 (m), -73.58 (m), -138.37 (br d, 6F), 149.45 

(br d, 6F) ppm. 

 
13C NMR (75 MHz, CD3CN): δ = 161.2, 158.7, 157.9, 157.8, 153.2, 152.7, 152.6, 

150.1, 149.9, 149.2, 145.9, 144.9, 141.3, 139.7, 138.8, 134.4, 132.8, 132.5, 131.8, 

128.8, 128.5, 128.1, 127.8, 125.2, 124.6, 124.3, 121.4, 119.7, 105.1, 103.4, 102.8, 

70.8, 56.5, 55.5 ppm. 
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3.7 Σύνθεση του πορφυρινικού παραγώγου TRC_PH2 

 

 

 

 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη των 50 mL μεταφέρεται το πορφυρινικό παράγωγο (6) 

(0.020 gr, 0.007 mmol), CH2Cl2 (10 mL) και TFA (1 mL). Το μίγμα της αντίδρασης 

αφήνεται υπό ανάδευση και σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά. Με το πέρας 

των 20 λεπτών πραγματοποιείται εξουδετέρωση του TFA με κορεσμένο υδατικό 

διάλυμα NaHCO3 και στη συνέχεια εκχυλίσεις με απιονισμένο H2O (2 x 10 mL). 

Συλλέγεται η οργανική φάση και αποστάζεται μέχρι ξηρού, λαμβάνοντας στερεό 

πορτοκαλο-κόκκινου χρώματος. Στη συνέχεια, ο καθαρισμός του πορφυρινικού 

παραγώγου TRC_PH2 επιτυγχάνεται με χρωματογραφία στήλης (SiO2) και διαλύτη 

έκλουσης CH3CN/H2O/KNO3(sat) (30:4:4 v/v) Κατόπιν, πραγματοποιείται ανταλλαγή 

των αντισταθμιστικών ιόντων του Ru(II) με ιόντα PF6.
 Τέλος, πραγματοποιείται 

διήθηση και εκπλύσεις του στερεού με απιονισμένο Η2Ο. Το πορφυρινικό παράγωγο 

TRC_PH2 λαμβάνεται ως στερεό πορτοκαλο-κόκκινου χρώματος (10 mg, 0.004 

mmol, 57%). 

 

3.8 Σύνθεση του τελικού συμπλόκου TRC_PFe(Cl) 

 

 

 

Σε φιάλη schlenk μεταφέρονται υπό αναερόβιες συνθήκες 3.5 eq FeBr2 (0.100 gr, 

0.41 mmol), 1 eq του πορφυρινικού παραγώγου TRC_PH2 (0.010 gr, 0.0117 mmol) 

και 5 mL απαερωμένου άνυδρου THF. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία 55 οC. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με 
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φασματοσκοπία UV-Vis. 3.9 Σύνθεση του συμπλόκου cis – Bis (2,2’- 

bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate (7)  

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη (100 mL), υπό ατμόσφαιρα Ν2, μεταφέρονται 10 mL 

άνυδρου DMF , 2,2’- bipyridine (0.331 gr, 2.1 mmol,2.18 eq), RuCl3 (0.200 gr, 0.96 

mmol,1 eq) και LiCl (0.286 gr, 6.75 mmol,7 eq). Με την προσθήκη του RuCl3 το 

διάλυμα αποκτά σκούρο ιώδες χρώμα και αφήνεται υπό ανάδευση και σε συνθήκες 

υπό συνθήκες αναρροής  στους 145 οC για 16 ώρες. Μετά το πέρας των 16 ωρών,  

αφού το μίγμα της αντίδρασης έρθει σε θερμοκρασία δωματίου προστίθενται 70 mL 

ακετόνης και η σφαιρική φυλάσσεται στους 0 οC για 20 ώρες, προκειμένου να  

καταβυθιστεί το επιθυμητό προϊόν. Με το πέρας των 20 ωρών, παρατηρείται ο 

σχηματισμός πορτοκαλί ιζήματος, το οποίο και διηθείται. Πραγματοποιούνται 

εκπλύσεις του στερεού με παγωμένη ακετόνη μέχρι το διήθημα να είναι άχρωμο (6 x 

15 mL). Στη συνέχεια, το στερεό εκπλένεται με απιονισμένο Η2Ο όπου και 

παρατηρείται μετατροπή του πορτοκαλί χρώματος του στερεού σε σκούρο ιώδες. 

Έπειτα, πραγματοποιούνται εκπλύσεις αρχικά με διαιθυλαιθέρα για την απομάκρυνση 

της υγρασίας και στη συνέχεια  εκπλύσεις με εξάνιο. Το σύμπλοκο (7) λαμβάνεται ως 

σκούρο ιώδες στερεό (0.160 gr, 32%). 

1H NMR (500 MHz, DMSO- d6): δ = 9.97 (br d, J = 4.6 Hz, 2H), 8.64 (br d, J = 7.9  

Hz, 2H), 8.49 (br d, J = 7.8 Hz, 2H); 8.06 (m, 2H), 7.76 (m, 2H), 7.68 (m, 2H), 7.51 

(br d, J = 4.9 Hz, 2H), 7.10 (m, 2H) ppm. 

 

3.10 Σύνθεση του 2,2’-bipyridine-Ν’-oxide (8) 

 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη (25 mL) προστίθενται  2,2’- bipyridine (1.2 gr, 7.68 

mmol,1 eq), 6 mL TFA και 1.5 mL 30% Η2Ο2 (11.52 mmol, 1.5 eq). Το μίγμα της 

αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση και σε θερμοκρασία δωματίου για 5 ώρες. Μετά 

το πέρας των 5 ωρών πραγματοποιείται εξουδετέρωση του οξέος με υδατικό διάλυμα 

6Ν NaOH και εκχυλίσεις με CHCl3 (4 x 30 mL). Οι ληφθείσες οργανικές φάσεις 

συλλέγονται ως μία και προστίθεται Na2SO3 για την απομάκρυνση τυχόν υγρασίας. 

Στην συνεχεία, πραγματοποιείται διήθηση για την απομάκρυνση του Na2SO4, 

συλλογή του διηθήματος και απόσταξή του. Το 2,2’-bipyridine-Ν-oxide (8) 

λαμβάνεται ως λάδι ανοιχτού κίτρινου χρώματος (1.31 mL, 7.6 mmol, 99%). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8.86 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.71 (m, 1H), 8.31 (m, 

1H), 8.16 (dd, J1 = 8.0 Hz, J2 = 2.0 Hz, 1H), 7.82 (ddd, J1 = 8.7 Hz, J2 = 7.3 Hz, J3 

=1.8 Hz 1H), 7.38-7.33 (m, 2H), 7.28-7.25 (m, 1H) ppm 
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3.11 Σύνθεση του 4’-nitro-2,2’-bipyridine-N’-oxide (9) 

 

 

 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη (250 mL) υπό ανάδευση προστίθενται 8.0 mL πυκνού 

H2SO4 και 2,2’-bipyridine-Ν’-oxide (9) (1.31 g, 7.6 mmol, 1 eq). Κατόπιν μίγμα 

fuming HNO3 (12.84 mL) και πυκνό H2SO4 (5.7 mL, 106 mmol) προστίθεται 

στάγδην υπό ισχυρή ανάδευση. Κατά την προσθήκη του μίγματος των οξέων 

παρατηρείται έκλυση πορτοκαλί χρώματος ατμών. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται 

υπό ανάδευση και σε συνθήκες αναρροής στους 100°C\ για 5 ώρες.  Μετά το πέρας 

των 5 ωρών, αφού το διάλυμα έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, 70 gr πάγου 

μεταφέρονται στο μίγμα της αντίδρασης. Έπειτα η σφαιρική φιάλη, υπό ανάδευση, 

τοποθετείται σε παγόλουτρο και πραγματοποιείται εξουδετέρωση του fuming HNO3 

και H2SO4 με υδατικό διάλυμα 38% NaOH. Κατά την εξουδετέρωση παρατηρείται ο 

σχηματισμός κιτρινωπού ιζήματος. Στη συνέχεια, το σχηματισθέν ίζημα διηθείται και 

εκπλένεται με απιονισμένο Η2Ο (4 x 15 mL). Έπειτα το στερεό συλλέγεται και 

διαλύεται σε 20 mL CH2Cl2. Πραγματοποιείται εκχύλιση με απιονισμένο Η2Ο (1 x 15 

mL) και συλλογή της οργανικής φάσης. Εν συνεχεία, η υδατική φάση εκχυλίζεται με 

CH2Cl2 (5 x 30 mL) και οι ληφθείσες οργανικές φάσεις συλλέγονται ως μία όπου 

προστίθεται Na2SO4 για την απομάκρυνση της υγρασίας. Τέλος, πραγματοποιείται 

διήθηση για την απομάκρυνση του Na2SO4, συλλογή του διηθήματος και απόσταξή 

του. Η 4’-nitro-2,2’-bipyridine-N’-oxide (9) λαμβάνεται ως λάδι κίτρινου χρώματος, 

το οποίο σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα από 48 ώρες στερεοποιείται (0.580 gr, 

2.84 mmol, 37 %). 

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 9.16 (d, J =3.3 Hz, 1H), 8.88 (dt, J1 = 8.1 Hz, J2 = 

1.0 Hz, 1H), 8.79 (m, 1H), 8.36 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 8.06 (dd, J1 = 7.2 Hz, J2 = 3.3 

Hz, 

1H), 7.88 (td, J1 = 7.9 Hz, J2 = 1.8 Hz, 1H), 7.44 (ddd, J1 = 10.0 Hz, J2 = 4.8 Hz, J3 

= 

1.8 Hz, 1H) ppm. 
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3.12 Σύνθεση της 4 – bromo -2,2’- bipyridine (10) 

 

 

 

Σε φιάλη schlenk, υπό ατμόσφαιρα Ν2, μεταφέρονται η ένωση (6) (0.5905gr, 2.89 

mmol, 1 eq), 7.5 mL CH3COOH και CH3COBr (1.3 mL, 2.16 gr, 17.55 mmol, 6 eq). 

Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση και συνθήκες αναρροής για 12 

ώρες. Στη συνέχεια, το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να έρθει σε θερμοκρασία 

δωματίου και 10 gr πάγου μεταφέρονται σε αυτό. Κατόπιν, υπό ισχυρή ανάδευση 

πραγματοποιείται εξουδετέρωση (pH=11) με υδατικό διάλυμα 1Μ NaOH όπου το 

διάλυμα κίτρινου χρώματος μετατρέπεται σε ιώδες. Στη συνέχεια, η υδατική φάση 

εκχυλίζεται με CHCl3 ( 5 x 20 mL) και οι ληφθείσες οργανικές φάσεις συλλέγονται 

ως μία όπου προστίθεται Na2SO4 για την απομάκρυνση της υγρασίας. Τέλος, 

πραγματοποιείται  διήθηση για την απομάκρυνση του Na2SO4 , συλλογή του 

διηθήματος και απόσταξή του. Το ενδιάμεσο 4- βρώμο-2,2’-διπυρίδυλ-N’-οξείδιο 

λαμβάνεται ως λάδι κίτρινου-καφέ χρώματος το οποίο σε θερμοκρασία δωματίου και 

έπειτα από 48 ώρες στερεοποιείται (0.622 gr, 2.48 mmol). Κατόπιν, δίχως περαιτέρω 

καθαρισμό, σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη (250 mL) υπό ροή Ν2, μεταφέρεται 1 eq του 

σχηματιζόμενου ενδιαμέσου 4- bromo-2,2’-bipyridine-N’-oxide (0.590 gr, 2.37 

mmol), 35 mL CHCl3  και 1 mL PBr3 (8.30 mmol, 3.5 eq). Το μίγμα της αντίδρασης 

αφήνεται υπό ανάδευση και συνθήκες αναρροής στους 65 οC για 12 ώρες. Στη 

συνέχεια, αφού το μίγμα της αντίδρασης έρθει σε θερμοκρασία δωματίου 

μεταφέρεται σε κωνική όπου προστίθενται 30 gr πάγου και πραγματοποιείται 

εξουδετέρωση (pH = 11) με υδατικό διάλυμα 38% NaOH. Έπειτα, 

πραγματοποιούνται εκχυλίσεις με CHCl3 ( 7 x 20 mL), οι ληφθείσες οργανικές 

φάσεις συλλέγονται ως μία και αποστάζεται ο διαλύτης μέχρι ξηρού. Εν συνεχεία, 

πραγματοποιείται καθαρισμός του προϊόντος με χρωματογραφία στήλης (SiO2) και το 

επιθυμητό προϊόν εκλούεται με διαλύτη CHCl3/MeOH (99:1 v/v). 4 – bromo -2,2’- 

bipyridine (10) λαμβάνεται ως λάδι καφέ χρώματος (0.460 gr, 1.96 mmol, 68%). 

 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8.68 (m, 1H), 8.62 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 8.48 (d, J = 

5.2 Hz, 1H), 8.39 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.84 (td, J1 = 7.8 Hz, J2 = 1.8 Hz, 1H), 7.48 

(dd, 

J1 = 5.2 Hz, J2 = 1.9 Hz, 1H), 7.34 (m, 1H) ppm. 

  

3.13 Σύνθεση της 4 – [(trimethylsilyl)ethynyl] - 2,2’-bipyridine (11) 
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Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη  (25 mL) υπό ροή Ν2 μεταφέρονται η 4 – bromo -2,2’- 

bipyridine (10) (0.395 gr, 1.68 mmol, 1 eq), PdCl2(PPh3)2 (0.033 gr, 0.047 mmol,0.03 

eq), 17 mL απαερωμένου άνυδρου THF, CuI (0.030 gr, 0.16 mmol, 0.1 eq), DIPEA (6 

mL, 4.45 gr, 34.43 mmol, 20.5 eq) και (CH3)3SiCOCH3 (0.36 mL, 0.290 gr, 2.50 

mmol, 1.3 eq). Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου για 12 ώρες. Μετά το πέρας των 12 ωρών, το μίγμα της αντίδρασης 

φιλτράρεται με χρωματογραφία στήλης (SiO2) και εκλούεται με THF και Et2O. 

Ακολούθως πραγματοποιείται απόσταξη του διαλύτη μέχρι ξηρού και το ληφθέν λάδι 

διαλύεται σε n-πεντάνιο. Στη συνέχεια, το διάλυμα φιλτράρεται σε celite pad το οποίο 

εκπλένεται με n-πεντάνιο (3 x 15 mL). Συλλέγεται το διήθημα, αποστάζεται μέχρι 

ξηρού και η διπυριδίνη (8) λαμβάνεται ως λάδι κίτρινου-καφέ χρώματος, το οποίο σε 

θερμοκρασία δωματίου και έπειτα από 48 ώρες στερεοποιείται. Δίχως περαιτέρω 

καθαρισμό η διπυριδίνη (8) χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της 4-ethynyl-2,2’-

bipyridine (12) 

 

 

 

3.14 Σύνθεση της 4-ethynyl-2,2’-bipyridine (12) 

 

 

 

 
 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη (250 mL) προστίθενται η διπυριδίνη (8) (0.360 gr ),  

Κ2CO3 (0,296 gr , 2,142 mmol) και 20 mL MeOH. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται 

υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 16 ώρες. Μετά το πέρας των 16 ωρών, 

προστίθενται 30 mL απιονισμένου H2O και πραγματοποιείται συμπύκνωση του 

διαλύματος υπό κενό. Στη συνέχεια, η υδατική φάση εκχυλίζεται με CH2Cl2 (3 x 30 

mL). Οι ληφθείσες οργανικές φάσεις συλλέγονται ως μία όπου προστίθεται ποσότητα 

ξηραντικού Na2SO4 για την απομάκρυνση της υγρασίας. Κατόπιν, πραγματοποιείται 

διήθηση για την απομάκρυνση του Na2SO4, συλλογή του διηθήματος και απόσταξή 

του μέχρι ξηρού, λαμβάνοντας στερεό κίτρινου χρώματος. Ακολούθως, το προϊόν 

καθαρίζεται με χρωματογραφία στήλης (Al2O3) και το επιθυμητό προϊόν εκλούεται 

με διαλύτη CH2Cl2/ Εξάνιο  (7 : 3 v/v)). Η 4-αιθύνυλ-2,2’-διπυριδίνης (9) λαμβάνεται 

ως στερεό κίτρινου χρώματος (0.195 gr, 1.08 mmol, 76 %). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8.66 (m, 1H), 8.62 (dd, J1 = 5.0 Hz, J2 = 0.8 Hz, 

PdCl2(PPh3)2, CuI, dry THF
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1H), 8.47 (dd, J1 = 2.4 Hz, J2 = 1.0 Hz, 1H), 8.36 (dt, J1 = 8.0 Hz, J2 = 1.0 Hz, 1H), 

7.79 (td, J1 = 7.8 Hz, J2 = 1.9 Hz, 1H,), 7.33 (dd, J1 = 5.0 Hz, J2 = 1.6 Hz, 1H), 7.29 

(ddd, J1 = 7.6 Hz, J2 = 4.8 Hz, J3 = 1.2 Hz, 1H), 3.30 (s, 1H) ppm. 

 

  

 

 

 

3.15 Σύνθεση του 4 – ethynyl - 2,2’-bipyridine – bis-(2,2’- bipyridine) Ru(II) 

hexafluorophospate (13) 

 

 
 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη (100 mL) υπό ατμόσφαιρα Ν2 το πολυ-διπυριδινικό 

σύμπλοκο του ρουθηνίου (7) (0.150 gr, 0.29 mmol, 1 eq), AgNO3 (0.102 gr, 0.6 

mmol, 2  eq) και 20 mL άνυδρη MeOH . Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό 

ανάδευση σε σε θερμοκρασία δωματίου για 3 ώρες. Στη συνέχεια, το αιώρημα 

διηθείται για την απομάκρυνση του σχηματιζόμενου στερεού AgCl, το οποίο και 

επλένεται με MeOH (3 x 5 mL). Κατόπιν, το διήθημα μεταφέρεται σε δίλαιμη 

σφαιρική φιάλη και απαερώνεται με Ν2 για 25 λεπτά. Μετά το πέρας των 25 λεπτών 

προστίθενται  η διπυριδίνη (12) (0.0595 gr, 0.33 mmol, 1.14 eq). Η αντίδραση 

αφήνεται υπό ανάδευση σε συνθήκες αναρροής και απουσία φωτός για 12 ώρες. Στη 

συνέχεια, αφού το διάλυμα έρθει σε  θερμοκρασία δωματίου, πραγματοποιείται 

απόσταξη του διαλύτη μέχρι ξηρού από όπου και λαμβάνεται στερεό πορτοκαλί 

χρώματος. Κατόπιν, πραγματοποιείται ανταλλαγή των αντισταθμιστικών ιόντων του 

Ru(II) με ιόντα PF6
- όπως περιγράφεται στη σύνθεση του πορφυρινικού παραγώγου. 

Έπειτα, πραγματοποιείται διήθηση και εκπλύσεις του στερεού με απιονισμένο Η2Ο. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται καθαρισμός του επιθυμητού προϊόντος με 

χρωματογραφία στήλης (SiO2) το οποίο εκλούεται με διαλύτη CH3CN/H2O/KNO3(sat) 

(30:2:1 v/v). Τέλος, πραγματοποιείται ανταλλαγή των αντισταθμιστικών ιόντων του 

Ru(II) με ιόντα PF6
-. Το ληφθέν στερεό διηθείται και εκπλένεται με απιονισμένο 

Η2Ο. Το επιθυμητό σύμπλοκο του ρουθηνίου (13) λαμβάνεται ως στερεό πορτοκαλί 

χρώματος (0.1855 gr , 0.21 mmol, 72 %). 

1H NMR (500 MHz, CD3CN): δ = 8.57 (s, 1H), 8.50 (m, 5H), 8.05 (m, 5H), 7.72 (m, 

6H), 7.40 (m, 6H), 4.01 (s, 1H) ppm. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτελέσματα –Συμπεράσματα 

4.1.Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF ((Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization-Time Of Flight)48,49 

Με τη μέθοδο αυτή έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε μοριακές μάζες 

συνθετικών πολυμερών με MB>200.000 Da μέσω ιονισμού και ατομοποίησης 

αποφεύγοντας την αποικοδόμηση τους. Επιπλέον η μέθοδος αυτή διακρίνεται για τη  

μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια. Σκοπός της χρήσης της μήτρας είναι: 

• η αποφυγή της αποικοδόμησης του πολυμερούς απορροφώντας την ενέργεια 

της ακτίνας του λέιζερ 

• η απορρόφηση στο μήκος κύματος λειτουργίας του laser, στο οποίο ο 

αναλύτης δεν απορροφά σημαντικά 

• η ελαχιστοποίηση των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων  πέρα από αυτές 

μήτρας-αναλύτη 

• η συμμετοχή στη δημιουργία των ιόντων είτε σαν μέσο πρωτονίωσης 

(ανίχνευση κατιόντων) ή μέσο αποπρωτονίωσης (ανίχνευση ανιόντων) 

• η ανίχνευση συγκεντρώσεων της τάξης των picomoles ή και μικρότερων 

 Στα όργανα αυτού του τύπου τα θετικά ιόντα παράγονται περιοδικά μετά από 

βομβαρδισμό του δείγματος με σύντομους παλμούς ηλεκτρονίων, δευτερογενών 

ιόντων ή φωτονίων ακτινοβολίας λέιζερ. Τα ιόντα που παράγονται επιταχύνονται και 

κατόπιν διέρχονται μέσω ενός σωλήνα πορείας. Τα ελαφρότερα σωματίδια φθάνουν 

στον ανιχνευτή νωρίτερα σε σχέση με τα βαρύτερα. 

 

Εικόνα 17: Φάσμα φασματομετρίας μάζας (HRMS MALDI-TOF) της πορφυρίνης (3) 
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4.2.Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR50 

Η φασματοσκοπία NMR βασίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες των πυρήνων των 

στοιχείων και χρησιμοποιείται ευρέως για τη μελέτη φυσικών, χημικών και 

βιολογικών ιδιοτήτων της ύλης. Όταν ένα μόριο βρίσκεται υπό την επίδραση ενός 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου οι πυρήνες τους συμπεριφέρονται ως μαγνήτες. Τα 

ηλεκτρόνια που κινούνται γύρω από κάθε πυρήνα, επάγουν μικρά τοπικά μαγνητικά 

πεδία με αποτέλεσμα ο κάθε πυρήνας να αντιλαμβάνεται διαφορετικό μαγνητικό 

πεδίο και έτσι να δίνει διαφορετικό σήμα NMR. Όταν το πεδίο των ηλεκτρονίων είναι 

αντίθετο από το εξωτερικό πεδίο, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται προστασία των 

πυρηνών, ενώ όταν τα πεδία είναι ομόρροπα ονομάζεται αποπροστασία. 

Ένας ατομικός πυρήνας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιστρεφόμενο ηλεκτρικό 

φορτίο διότι υπάρχει περίπτωση να εμφανίζει πυρηνικό spin και έτσι περιέχει 

στροφορμή. Οι πυρήνες που ενδιαφέρουν την φασματοσκοπία NMR έχουν γωνιακή 

στροφορμή spin διάφορο του μηδενός και είναι αυτοί του 1Η και 13C. Αυτά τα άτομα 

θεωρούνται σαν ηλεκτρικά φορτία που περιστρέφονται και κατέχουν πυρηνική 

μαγνητική ροπή. Η περιστροφή αυτών των θετικά φορτισμένων σωματιδίων 

δημιουργεί μικρά μαγνητικά πεδία τα οποία ευθυγραμμίζονται παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα με ένα εξωτερικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Για να 

ανιχνεύσουμε το σήμα στα πειράματα NMR ισχύει: 

ν=(γ/2π)Βο 

όπου γ είναι ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα που τοποθετείται μέσα σε ένα 

μαγνητικό πεδίο Βο.  

Βέβαια, το πεδίο που αισθάνεται κάθε πυρήνας τροποποιείται από το χημικό του 

περιβάλλον. Τα τοπικά μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τους γειτονικούς 

πυρήνες είναι ανάλογα του Βο και ισχύει η σχέση: 

ν=(γ/2π)(1-σ)Βο 

όπου σ είναι η σταθερά προστασίας(μετατροπή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Βο 

από το χημικό περιβάλλον). 

Το μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα δεν είναι ίσο με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου. 

Η διαφορά μεταξύ του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου και του πεδίου του πυρήνα 

ονομάζεται πυρηνική θωράκιση.  

Εξετάζοντας τα s-ηλεκτρόνια σε ένα μόριο, βλέπουμε ότι έχουν σφαιρική συμμετρία 

και κυκλοφορούν στο πεδίο εφαρμογής, όπου παράγουν ένα μαγνητικό πεδίο που 

διαφέρει από το εφαρμοζόμενο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση του 

εφαρμοζόμενου πεδίου πρέπει να αυξηθεί έτσι ώστε ο πυρήνας να το απορροφήσει 

στη συχνότητα μετάβασής του. Αυτή είναι η μετατόπιση ονομάζεται διαμαγνητική 

μετατόπιση.  
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Τα ηλεκτρόνια των p-τροχιακών δεν έχουν σφαιρική συμμετρία. Παράγουν 

συγκριτικά μεγάλα μαγνητικά πεδία στο πυρήνα, τα οποία δίνουν μια μικρή 

μετατόπιση πεδίου. Αυτή ονομάζεται παραμαγνητική μετατόπιση.  

 

Σε NMR πρωτονίων(1H), τα p-τροχιακά δεν παίζουν κανένα ρόλο γιατί τα Η δεν 

έχουν και γι 'αυτό παρατηρείται μικρή  χημική μετατόπιση (10 ppm). Μπορούμε να 

δούμε εύκολα την επίδραση των s-ηλεκτρονίων στη μετατόπιση, βλέποντας τα 

υποκατεστημένα μεθάνια CH3X. Το Χ γίνεται όλο και περισσότερο ηλεκτραρνητικό, 

και έτσι αυξάνεται η πυκνότητα των ηλεκτρονίων γύρω από τα πρωτόνια, με 

αποτέλεσμα να έχουν βρίσκονται σε χαμηλότερες εντάσεις πεδίου (αύξηση dH).  

 

Χημική μετατόπιση ορίζεται η πυρηνική θωράκιση / εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο 

και είναι μια λειτουργία του πυρήνα και του περιβάλλοντός του. Μετράται σε σχέση 

με ένα σύνθετο αναφοράς. Για 1H NMR, η αναφορά είναι συνήθως 

τετραμεθυλοσιλάνιο, Si (CH3)4. 

Η συνολική προστασία οφείλεται σε διαφορετικού είδους συνεισφορές: 

α) στην επίδραση των τοπικών μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από αλλαγές 

(σε σχέση με το ελεύθερο άτομο) στο σχήμα και στη πυκνότητα του ηλεκτρονικού 

νέφους που περιβάλλει ένα συγκεκριμένο πρωτόνιο,  

β) στην επίδραση από μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται σε μακρινή απόσταση 

(long-range) από μαγνητικά ανισότροπες ομάδες στη γειτονική περιοχή ενός 

συγκεκριμένου πρωτονίου ή ομάδα πρωτονίων. 

Σε αρωματικά συστήματα η κίνηση των απεντοπισμένων π ηλεκτρονίων δημιουργεί 

ένα ρεύμα δακτυλίου, όταν το πεδίο είναι κάθετο στο επίπεδο του μορίου. Το ρεύμα 

αυτό οδηγεί σε ένα δεύτερο Μαγνητικό Πεδίο. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρά 

ανισότροπο, δεν δίνει μέσο όρο μηδέν από τη τυχαία κίνηση του μορίου και έτσι 

οδηγεί σε ανισότροπη προστασία των πρωτονίων. 

 

Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες συνοψίζουν σημαντικά χαρακτηριστικά για το spin των 

πυρήνων:  
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1) Πυρήνες που έχουν την ίδια χημική μετατόπιση (ονομάζεται ισοχρονισμένες) δεν 

εμφανίζουν spin-splitting (διαχωρισμό κορυφών). Είναι σε σύζευξη spin, αλλά η 

κατανομή αυτή δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα.  

2) Πυρήνες που διαχωρίζονται με τρεις ή λιγότερους δεσμούς θα είναι συνήθως σε 

σύζευξη των spin και βλέπουμε  τον αμοιβαίο διαχωρισμό των κορυφών των 

σημάτων συντονισμού (J), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διαφορετικές χημικές 

μετατοπίσεις (Εικόνα 41). 

3) Το μέγεθος της παρατηρούμενης διάσπασης spin εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες και δίνεται από τη σταθερά σύζευξης J (μονάδες Hz). Η J είναι η ίδια και 

για τις άλλες κορυφές σε ένα spin-splitting αλληλεπίδρασης και είναι ανεξάρτητη από 

την εξωτερική ένταση του μαγνητικού πεδίου.  

4) Η διάσπαση ενός συγκεκριμένου πυρήνα (ή ισοδύναμο σύνολο των πυρήνων), 

μπορεί να προβλεφθεί από τον κανόνα ν +1, όπου n είναι ο αριθμός των γειτονικών 

spin-πυρήνων σε συνδυασμό με το ίδιο (ή παρόμοιο) Js. Εάν υπάρχουν 2 γειτονικά, 

συζευγμένα spin, το σήμα των πυρήνων που παρατηρείται είναι μια τριπλή κορυφή (2 

+1 = 3).  Εάν υπάρχουν τρεία γείτονικά, το σήμα είναι τετραπλή κορυφή (3 +1 = 4). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η κεντρική γραμμή του προτύπου της διάσπασης είναι 

ισχυρότερη από εκείνες που αφορούν την περιφέρεια. Έτσι, ένα ζεύγος έχει 1:1 ή ίση 

ένταση, οι τρείς έχουν μια αναλογία έντασης 1:2:1, οι τέσσερεις 1:3:3:1 κλπ.  

 

Εικόνα 18: Η διάσπαση ενός συγκεκριμένου πυρήνα (ή ισοδύναμο σύνολο των 

πυρήνων), μπορεί να προβλεφθεί από τον κανόνα ν +1, όπου n είναι ο αριθμός των 

γειτονικών spin-πυρήνων 

 

Έχει βρεθεί ότι τα αρωματικά συστήματα όπως οι πορφυρίνες παρουσιάζουν ένα 

φαινόμενο που καλείται ρεύμα δακτυλίου, το οποίο οφείλεται στην κίνηση των π-

ηλεκτρονίων που προκαλούν ένα τοπικό ανισοτροπικό μαγνητικό πεδίο. Το πεδίο 

αυτό είναι αντίθετο στο εξωτερικό πεδίο και ομόρροπο με το πεδίο των πρωτονίων 
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του δακτυλίου και στην ουσία προστατεύει τα πρωτόνια που βρίσκονται εκατέρωθεν 

του δακτυλίου μετατοπίζοντας έτσι το σήμα τους σε μεγαλύτερες τιμές πεδίου. 

Αντίθετα τα πρωτόνια που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό του δακτυλίου 

αποπροστατεύονται και το σήμα τους μετατοπίζεται σε χαμηλότερες τιμές πεδίου. 

Η φασματοσκοπία NMR 1H, 19F, 13C καθώς και πειράματα δύο διαστάσεων 

χρησιμοποιηθήκαν για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό όλων των 

συντιθέμενων ενώσεων, οι οποίες είναι πρόδρομες ενώσεις του τελικού συμπλόκου 

TRC_PFe(Cl). Μέσω της αποτίμησης των παραπάνω φασμάτων αποδείχθηκε η 

επιτυχής ομοιοπολική σύζευξη των τριών πολύ-διπυριδινικών συμπλόκων του RuII με 

την μεταλλωμένη με ψευδάργυρο πορφυρίνη (5). Παρακάτω παρατίθενται το φάσμα 
1H NMR του πορφυρινικού παραγώγου (6).  

 

Το φάσμα 1H NMR του πορφυρινικού παραγώγου (6), όπως παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 19 εμφανίζει χαρακτηριστικές κορυφές στην αρωματική περιοχή (9.28-7.42 

ppm) οι οποίες αντιστοιχούν στη συχνότητα συντονισμού των πρωτονίων των 

διπυριδινών των πολύ-διπυριδινικών συμπλόκων του RuII. Επιπλέον, περίπου στα 7.2 

ppm εμφανίζεται μια διπλή κορυφή η οποία αντιστοιχεί στα meta πρωτόνια  του 

φαινυλίου της πορφυρίνης που φέρει τις δύο –OMe ομάδες. Επιπλέον, στην περιοχή 

των 9.3- 9.0 ppm παρουσιάζονται οι κορυφές των πυρρολικών πρωτονίων του 

πορφυρινικού δακτυλίου. Τέλος, η κορυφή του πρωτονίου 12 του δακτυλίου της 

τριαζόλης στα 9.24 ppm αποδεικνύουν την ομοιοπολική σύζευξη του πορφυρινικού 

παραγώγου (5) με τα τρία πολύ-διπυριδινικά σύμπλοκα του RuII. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19 . Φάσμα 1H-NMR (500 Hz) του πορφυρινικού παραγώγου (6) σε CD3CN. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ NMR 
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