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Περίληψη 
Οι πορφυρίνες αποτελούν ενώσεις μεγάλης βιολογικής σημασίας, καθώς συμμετέχουν σε 

πολλές λειτουργίες του μεταβολισμού των οργανισμών. Για το λόγο αυτό, είναι ενώσεις 

που μελετώνται εκτεταμμένα και γίνεται συνεχώς η προσπάθεια για τη δημιουργία 

καινούργιων εφαρμογών, εκμεταλλεύοντας τη δομή και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

τους, γεγονός που επιχειρήθηκε στην εξής διπλωματική εργασία.  

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, με 

αποτέλεσμα ορισμένα από τα μέρη της να πραγματοποιηθούν βιβλιογραφικά και άλλα να 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης εντός του εργαστηρίου. Εργαστηριακά πραγματοποιήθηκε η 

σύνθεση πορφυρινικών παραγώγων, όπως της 5-(4-άμινο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-

πορφυρίνης ή εν συντομία TPP-NH2, του (5-(4-άμινο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-

πορφύρινο)ψευδαργύρου(ΙΙ) ή Zn-TPP-NH2, του (5,10,15,20-τετρα-βενζοϊκού μεθυλεστέρα-

πορφύρινο)χαλκού(ΙΙ) ή Cu-TPP-tetra-ester και της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε η λήψη φασμάτων NMR, UV-Vis και MALDI-TOF αυτών των ενώσεων, με 

σκοπό το χαρακτηρισμό τους και την εξακρίβωση της καθαρότητας τους. Από την άλλη 

πλευρά, βιβλιογραφικά μελετήθηκαν τα φάσματα χαρακτηρισμού της 5-(4-μεθοξυ 

καρβονυλο-φαινυλο)-15-(4-νιτρο-φαινυλο)-10,20-δι-(2,4,6-τριμεθυλο-φαινυλο)πορφυρίνης 

ή εν συντομία NO2-DMP-COOCH3 και η εφαρμογή πορφυρικών παραγώγων για χρήση σε 

βιοαισθητήρες, η οποία δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί δια ζώσης λόγω της πανδημίας, 

όπως προαναφέρθηκε.  

Όσον αφρορά τους βιοαισθητήρες, αποτελούν συστήματα ανίχνευσης ενώσεων για χρήση 

τους στη μέτρηση του  pH, σε συσκευές ανίχνευσης τοξικών μετάλλων καθώς και σε 

ανιχνεύσεις ουσιών για  βιοϊατρικούς σκοπούς. Οι πορφυρίνες, εξαιτίας της δομής τους και 

των ιδιοτήτων τους, μπορούν να αποτελούν κύριο ρόλο σε αυτά τα συστήματα, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τους ως βιοϋποδοχείς, στους οποίους προσδένεται ο 

αναλύτης, που πρέπει να ανιχνευθεί σε κάθε διαφορετικό βιοαναλυτικό σύστημα. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Δομή και σύνθεση πορφυρινών 

Τα πορφυρινικά παράγωγα αποτελούνται από μία 

κοινή μονάδα που είναι γνωστή ως πορφίνη. Η 

πορφίνη αποτελεί, δηλαδή, το απλούστερο μόριο των 

πορφυρινών και η δομή της χαρακτηρίζεται από ένα 

ετεροκυκλικό σύστημα τεσσάρων πυρρολίων, που 

ενώνονται μεταξύ τους μέσω τεσσάρων ριζών 

μεθυνίου (=C-). Αυτό το ετεροκυκλικό σύστημα δεν 

είναι ακριβώς επίπεδο, καθώς δύο από τους 

πυρρολικούς δακτυλίους είναι στραμμένοι προς τα 

επάνω και δύο προς τα κάτω, με αποτέλεσμα τα άτομα αζώτου να είναι ελαφρώς εκτός 

επιπέδου. 

 

Όπως, μπορεί να παρατηρηθεί και από την Εικόνα 2 τα ετεροκυκλικά μόρια της πορφίνης, 

και κατ’ επέκταση των πορφυρινών, αποτελούνται από 26 π ηλεκτρόνια, από τα οποία τα 

18 δημιουργούν ένα συζυγιακό σύστημα, καθιστώντας τες αρωματικές ενώσεις. Το 

συμπέρασμα της αρωματικότητας εξάγεται από τον κανόνα του Hückel, σύμφωνα με τον 

οποίο η ένωση θα πρέπει να φέρει 4ν+2 π ηλεκτρόνια. Έτσι, εξαιτίας των συζυγιακών 

συστημάτων αυτών των μορίων εμφανίζονται έντονες ταινίες απορρόφησης, μέσω της 

φασματοσκοπίας UV-Vis, με αποτέλεσμα οι ενώσεις αυτές να διαθέτουν έντονα χρώματα. 

 

Εικόνα 2: Συζυγιακό σύστημα πορφίνης. 

Για τη σύνθεση μίας συμμετρικής πορφυρίνης ακολουθείται η αντίδραση του Rothemund, 

σύμφωνα με την οποία γίνεται συμπύκνωση/οξείδωση, μεταξύ τεσσάρων πυρρολίων και 

Εικόνα 1: Δομή πορφίνης. 
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τεσσάρων αλδεϋδών, παρουσία κάποιου οξέος. Η πορεία τη σύνθεσης φαίνεται και στην 

Εικόνα 3: 

 

Εικόνα 3: Πορεία σύνθεσης συμμετρικών πορφυρινών κατά Rothemund. 

Επιπλέον, έχοντας συνθέσει κάποιο πορφυρινικό παράγωγο είναι δυνατή η σύνθεση της 

μεταλλωμένης μορφής του, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4. Η διαδικασία της 

μετάλλωσης των πορφυρινικών παραγώγων είναι δυνατή, εξαιτίας των αζώτων των 

πυρρολίων του πορφυρινικού δακτυλίου. Πιο συγκεκριμένα, τα άζωτα στο εσωτερικό του 

δακτυλίου μπορούν να λειτουργήσουν σαν βάσεις κατά Lewis, που δίνουν ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα, και έτσι ο δακτύλιος λειτουργεί σαν χηλικός υποκαταστάτης ενός μετάλλου, 

όπου αυτό με τη σειρά του λειτουργεί σαν οξύ κατά Lewis, δέχοντας ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα. Αναφέρεται πως για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 

απομακρυνθούν τα εσωτερικά υδρογόνα των δύο αζώτων του δακτυλίου κατά την 

προσθήκη του μετάλλου.  

N

NH N

HN N

N N

N

+ Mn+

-2 H+
M

 

Εικόνα 4: Μετάλλωση πορφυρίνης. 
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1.2 Βιολογικός ρόλος των πορφυρινών 

Οι ενώσεις των πορφυρινών, όπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας του συζυγιακού τους 

συστήματος απορροφούν ακτινοβολία στην περιοχή κυρίως του ορατού φάσματος, έχοντας 

έτσι έντονα χρώματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αποτελούν ενώσεις που δρουν σαν 

φυσικές χρωστικές φυτών και ζώων. Όμως, οι πορφυρίνες πέραν από χρωστικές 

συμμετέχουν και σε πολλές βιολογικές διεργασίες, μέσω της δημιουργίας πιο πολύπλοκων 

βιολογικών ενώσεων. Σημαντικά παραδείγματα αυτών των ενώσεων είναι τα παρακάτω:  

Κυτοχρώματα 

Τα κυτοχρώματα αποτελούν ενώσεις της αιματίνης και κύριος ρόλος τους είναι η 

συμμετοχή τους στις αλυσίδες μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια, παρουσία του 

οξειδοαναγωγικού ζεύγους Fe(III)-Fe(II), με την προϋπόθεση πως τα ακραία μέλη τους είναι 

ελεύθερα για τη δέσμευση του οξυγόνου. Παράλληλα, ο ρόλος τους είναι σημαντικός στον 

κύκλο του αζώτου καθώς και σε ενζυμικές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. 

 

Εικόνα 5: Δομή κυτοχρώματος P-450. 

Τα κυτοχρώματα κατατάσσονται σε a, b και c σύμφωνα με το πορφυρινικό τους σύστημα 

και τα φασματοσκοπικά δεδομένα των πυριδικών παραγώγων. Τα κυτοχρώματα τύπου c 

περιέχουν μία ομάδα αίμης και μία ομοιοπολικά συνδεδεμένη πρωτεΐνη, είναι χαμηλού 

spin και οι αξονικοί υποκαταστάτες είναι είτε His και His είτε His και Met. Σημειώνεται πως 

κατά τη μεταφορά του ηλεκτρονίου δεν παρατηρείται κάποια δομική τους αλλαγή. 

Παράλληλα, τα κυτοχρώματα τύπου b περιέχουν πρωτοαίμη μαζί με μία μη ομοιοπολικά 

συνδεδεμένη πρωτεΐνη, βρίσκονται στους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων, οι 

αξονικοί υποκαταστάτες είναι His και Met και υπάρχει σε αυτά ισορροπία μεταξύ υψηλού 

και χαμηλού spin ανάλογα με το pH. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα κυτοχρώματα είναι 
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το P-450 που βρίσκεται σε φυτά, ζώα και βακτήρια συμμετέχοντας σε διαδικασίες 

μεταβολισμού. Στην πραγματικότητα το P-450 αποτελεί ένα από τα ένζυμα που καταλύουν 

την προσθήκη μοριακού οξυγόνου στο υπόστρωμα με ενεργοποίηση του μοριακού 

οξυγόνου.  

Μυοσφαιρίνη  

Η μυοσφαιρίνη βρίσκεται στους μύες και αποτελεί 

μία αιμοπρωτεΐνη που φέρει μία Fe(II)-

πρωτοπορφυρίνη IX και μία πολυπεπτιδική αλυσίδα 

153 πεπτιδίων. Η συγκράτηση της πορφυρίνης στην 

πρωτεΐνη γίνεται μέσα σε σχισμή της χωρίς την 

παρουσία κάποιου ομοιοπολικού δεσμού. Ο μόνος 

ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ της πορφυρίνης και 

της πρωτεΐνης πραγματοποιείται μεταξύ του 

σιδήρου και του ιμιδαζολίου της ιστιδινικής ομάδας 

F-8, με αποτέλεσμα ο σίδηρος να μην βρίσκεται στο 

ίδιο επίπεδο με την πορφυρίνη και να είναι μετατοπισμένος ελαφρώς προς την πλευρά του 

ιμιδαζολίου. Από την άλλη πλευρά του σιδήρου δεσμεύεται ένα μόριο οξυγόνου (Ο2), με 

σκοπό την αποθήκευση οξυγόνου στους μύες. 

Αιμοσφαιρίνη 

Η αιμοσφαιρίνη βρίσκεται στο αίμα και αποτελεί 

μία τετραμερή αιμοπρωτεΐνη με α2β2 υπομονάδες, 

κάθε υπομονάδα της οποίας έχει ανάλογη δομή με 

αυτή της μυοσφαιρίνης. Έτσι, όπως και στην 

περίπτωση της μυοσφαιρίνης, οι Fe των 

πορφυρινών από τη μία πλευρά έχουν ως αξονικό 

υποκαταστάτη το ιμιδαζόλιο της ιστιδίνης F-8, ενώ 

από την άλλη πλευρά του δεσμεύεται ένα μόριο 

οξυγόνου (Ο2), με σκοπό τη μεταφορά του από 

τους πνεύμονες στους ιστούς. Όταν απελευθερωθεί 

το οξυγόνο στους ιστούς δεσμεύεται στην αιμοσφαιρίνη ένα μόριο CO2, το οποίο 

μεταφέρεται και απελευθερώνεται στου πνεύμονες, όπου συνεχίζεται αυτή η διαδικασία.  

 

Εικόνα 6: Δομή μυοσφαιρίνης. 

Εικόνα 7: Δομή αιμοσφαιρίνης. 
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1.3 Εφαρμογή των πορφυρινών σε βιοαισθητήρες 

Τα πορφυρινικά παράγωγα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν ενώσεις μεγάλης σημασίας 

για διάφορες βιολογικές λειτουργίες του μεταβολισμού στους οργανισμούς και αποτελούν 

ενώσεις που δρουν σαν χρωστικές, εξαιτίας του συζυγιακού τους συστήματος. Παρόλα 

αυτά, η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές της διεργασίες, καθώς είναι ενώσεις 

που μπορουν να χρησιμοποιηθούν στη φωτοδυναμική θεραπεία, σε ηλεκτρονικές συσκευές 

μετατροπής της ηλιακής ενέργειας, καθώς και σαν βιοαισθητήρες σε βιοαναλυτικά 

συστήματα.  

1.3.1 Γενικά περί βιοαναλυτικών συστημάτων με πορφυρίνες 

Στην περίπτωση των βιοαναλυτικών συστημάτων απαιτούνται πέντε διαφορετικές 

παράμετροι. Η πρώτη αποτελεί τον αναλύτη, τον οποίο πρέπει να ανιχνεύσει ο 

βιοαισθητήρας, ενώ η δεύτερη αποτελεί τον βιοϋποδοχέα, ένα μόριο που φέρει μία 

μονάδα ανίχνευσης και μία μονάδα αναφοράς ενωμένες μεταξύ τους. Η μονάδα 

ανίχνευσης του μορίου είναι επιλεκτική και με αυτή ενώνεται ο αναλύτης, με αποτέλεσμα η 

μονάδα αναφοράς να προκαλεί αλλαγή σε φυσικοχημικές ιδιότητες του μορίου, οι οποίες 

μπορούν να μετρηθούν και είναι ανάλογες της ποσότητας του αναλύτη. Η τρίτη 

παράμετρος που απαιτείται είναι ένας μετατροπέας, ο οποίος θα μετατρέπει τα 

φυσικοχημικά σήματα, που θα προκύπτουν κατά την ανίχνευση του αναλύτη, σε ηλεκτρικά. 

Τέλος, χρειάζονται μία ηλεκτρονική συσκευή, που θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που 

προκύπτουν, καθώς και μία οθόνη για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.  

Οι πορφυρίνες που χρησιμοποιούνται σαν βιοαισθητήρες αποτελούνται από τον κύριο 

δακτύλιο της πορφίνης και προκειμένου να ενεργοποιηθεί, με σκοπό τη λειτουργικότητα 

του σε βιοαναλυτικά συστήματα και την επέκταση των μοριακών του ιδιοτήτων, 

προστίθενται είτε σε αυτόν διάφορες ομάδες είτε στους περιφερειακούς του 

υποκαταστάτες. Η περίπτωση πρόσδεσης προσθετικών ομάδων απευθείας στον 

πορφυρινικό δακτύλιο πραγματοποιείται στις meso, α και β θέσεις του, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 8: 
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Εικόνα 8: Θέσεις πρόσδεσης πρόσθετων ομάδων. 

Στην δεύτερη περίπτωση η προσθήκη πραγματοποιείται στους ήδη υπάρχοντες 

υποκαταστάτες του δακτυλίου της πορφίνης. Ακόμη, επέκταση των μοριακών ιδιοτήτων της 

πορφυρίνης μπορεί να συμβεί μέσω της μετάλλωσής της στο κέντρο του δακτυλίου, μέσω 

δεσμών μεταξύ του μετάλλου και των τεσσάρων αζώτων των πυρρολικών δακτυλίων, όπως 

έχει προαναφερθεί. 

Έτσι, στην περίπτωση χρήσης των πορφυρινών σε βιοαναλυτικά συστήματα υπάρχει η 

δυνατότητα λειτουργίας τους σαν τη μονάδα αναφοράς του βιοϋποδοχέα (τύπου 1), όπου 

το σύστημα λειτουργεί αλλοστερικά, καθώς μεταξύ της πορφυρίνης (μονάδα αναφοράς) 

και της μονάδας ανίχνευσης υπάρχει μία μονάδα “σύνδεσης”, για τη μεταφορά 

ηλεκτρονίων ή ενέργειας μεταξύ τους, μετά την ανίχνευση και την πρόσδεση του αναλύτη, 

όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9: 

 

Εικόνα 9: Τύπου 1 ανίχνευση αναλύτη. 

Παράλληλα, οι πορφυρίνες μπορούν να λειτουργήσουν και σαν βιοαισθητήρες τύπου 2, 

όπου αποτελούν παράλληλα την μονάδα ανίχνευσης και τη μονάδα αναφοράς του 

βιοϋποδοχέα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναλύτης προσδένεται στο κέντρο του 

πορφυρινικού δακτυλίου, είτε μέσω ενός μετάλλου που φέρει στην ένωση του, είτε 
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δημιουργώντας δεσμό με το μέταλλο μίας μεταλλωμένης πορφυρίνης. Αυτού του είδους η 

ανίχνευση παρουσιάζεται και στην Εικόνα 10:  

 

Εικόνα 10: Τύπου 2 ανίχνευση αναλύτη. 

 

1.3.2 Διαφορετικές μέθοδοι ανίχνευσης  

H ανίχνευση με χρήση πορφυρινών ως βιοϋποδοχέα μπορεί να γίνει μέσω της μεθόδου της 

χρωματομετρίας, γιατί όπως προαναφέρθηκε οι ενώσεις αυτές έχουν έντονα χρώματα, 

λόγω του μακροκυκλικού τους συστήματος. Έτσι, αυτή η τεχνική βρίσκει εφαρμογή σε 

περιπτώσεις μέτρησης του pH, παραδείγματος χάριν στα κύτταρα των οργανισμών, καθώς 

σε όξινο περιβάλλον τα άζωτα των πυρρολίων είναι πρωτονιωμένα, δίνοντας πράσινο 

χρώμα, σε ουδέτερα είναι πρωτονιωμένα μόνο τα δύο άζωτα, δίνοντας μωβ χρώμα, ενώ σε 

βασικό το χρώμα γίνεται πιο έντονο σκούρο καφέ-μωβ. Επίσης, απόρροια της τεχνικής 

αυτής είναι η δημιουργία συσκευής, μέσω της οποίας μπορούν να συναρμόζονται μέταλλα 

στο κέντρο του πορφυρινικού δακτυλίου, με σκοπό την ανίχνευση τοξικών μετάλλων στο 

νερό και στα τρόφιμα. Η εφαρμογή αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς μέσω του ποιοτικού 

ελέγχου εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων και κατ’ επέκταση η υγεία των 

καταναλωτών. 

Παράλληλα με τη μέθοδο της χρωματομετρίας, φασματοφωτομετρικές μέθοδοι μπορούν 

να δώσουν πληθώρα πληροφοριών, καθώς διακρίνουν μεταφορά Η, σκελετική ισομέρεια, 

ταυτομέρεια, μεταφορά φορτίου (Απορρόφηση UV-Vis) και είναι ευαίσθητες σε 

γεωμετρικές και ηλεκτρονιακές αλλαγές του βιοϋποδοχέα (Φθορισμός). Η τεχνική αυτή 

είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς βρίσκει εφαρμογή στην ανίχνευση Ο2 στα κύτταρα και 

στους ιστούς ενός οργανισμού. Η ανίχνευση του οξυγόνου είναι αναγκαίο να 

πραγματοποιείται για βιοϊατρικές μελέτες, καθώς αυτό συμμετέχει στο μεταβολισμό των 
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οργανισμών και η χαμηλή συγκέντρωση του στα κύτταρα μπορεί να προκαλέσει την 

ανάπτυξη κάποιου καρκινογόνου όγκου. Άλλο ένα παράδειγμα ανίχνευσης ενώσεων με 

βιοϋποδοχέα μία πορφυρίνη, μέσω των φασματοφωτομετρικών τεχνικών, αποτελεί η 

ανάλυση των διαβιβαστών ντοπαμίνη και σεροτονίνη, οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου. 

 

Εικόνα 11: Απεικόνιση φωτο-ηλεκτρικού βιοαισθητήρα. 

Εξαιτίας της δυνατότητας τους να απορροφούν ισχυρά ορατή ακτινοβολία, οι πορφυρίνες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτο-ηλεκτροχημικές μεθόδους, καθώς μετά την 

απορρόφηση του φωτός τα ηλεκτρόνια διεγείρονται και ατλούνται από ημιαγωγούς 

οπτικών ηλεκτρικών συσκευών. Σε αυτά τα συστήματα απαραίτητη είναι η παρουσία 

ηλεκτροδίων, τροποποιημένων με ημιαγωγούς, όπως ZnO, όπου συνδέονται οι 

πορφυρίνες. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αφού αρχικά, κατά την απορρόφηση 

φωτός, οι πορφυρίνες προσφέρουν τα διεγερμένα ηλεκτρόνια τους στους ημιαγωγούς, με 

τους οποίους είναι συνδεδεμένες. Έπειτα, οι αναλύτες προσδένονται στις πορφυρίνες, με 

σκοπό να λειτουργήσουν σαν θυσιαστικοί δότες ηλεκτρονίων, για τις οπές που έχουν 

προκύψει σε αυτές. Έτσι, ο μετασχηματισμός της αναλυόμενης ουσίας δίνει μία 

αμπερομετρική απόκριση που υπολογίζεται. 

1.3.3 Παραδείγματα εφαρμογής πορφυρινών ως βιοαισθητήρες 

Ένας από τους πιο σημαντικούς υδατάνθρακες, που υπάρχει σε φυτά και τρόφιμα, είναι η 

γλυκόζη, καθώς αποτελεί πηγή ενέργειας των οργανισμών και παίζει σημαντικό ρόλο κατά 

το μεταβολισμό τους. Ανιχνεύσεις αυτής στο αίμα πραγματοποιούνται ευρέως, καθώς 

μείωση της συγκέντρωσης της κάτω από το φυσιολογικό όριο μπορεί να προκαλέσει 

διαβήτη. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί με τα χρόνια αρκετοί τρόποι 

ανίχνευσης της γλυκόζης, ένας από τους οποίους αποτελεί την οπτική ανίχνευση της μέσω 

βιοαισθητήρα που μιμείται τη δράση της υπεροξειδάσης. Κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης 
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αυτό που συμβαίνει είναι η αναγωγή της γλυκόζης σε γλυκονικό οξύ, μέσω του ενζύμου 

οξειδάση της γλυκόζης, παράγοντας Η2Ο2. Έπειτα, το Η2Ο2 χρησιμοποιείται για την 

κατάλυση της αντίδρασης μετατροπής της 3,3’,5,5’-τετραμεθυλοβενζιδίνης (ΤΜΒ) στη μπλε 

μορφή της (oxTMB), μέσω νανοσυνθετικού υλικού που φέρει κάποιο μέταλλο.  

 

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση οπτικής ανίχνευσης της γλυκόζης. 

Σε αυτά τα συστήματα οι πορφυρίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των 

νανοσυνθετικών υλικών, προσδίδοντας πολύ υψηλές αποδόσεις στην ανίχνευση. 

Παραδείγματα τέτοιων πορφυρινών, που έχουν μελετηθεί, αποτελούν η H2TCPP καθώς και 

η H2TClPP. Η πρώτη χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη λειτουργικότητα των 

νανοσυνθετικών υλικών που αποτελούνται από Fe3O4, NiO, CeO2 και Co3O4, ενώ η δεύτερη 

στα νανοσυνθετικά υλικά που αποτελούνται από H2TClPP-CuFe2O4-SiO2. 
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Εικόνα 13: (Α) Δομή της Η2TCPP πορφυρίνης, (Β) Δομή της H2TClPP πορφυρίνης. 

Η αιμοσφαιρίνη και το κυτόχρωμα P-450 αποτελούν, όπως έχει προαναφερθεί, πρωτεΐνες 

που καταλύουν διάφορες διεργασίες του μεταβολισμού των οργανισμών. Παράλληλα, έχει 

μελετηθεί πως, εξαιτίας των ενώσεων αίμης που φέρουν στις δομές τους, μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν σαν βιοϋποδοχείς για μικρούς αναλύτες, όπως το Ο2, το CN-, το NO, η 

ιστιδίνη, το ουρικό οξύ και η γλυκόζη. Δημιουργώντας με αυτές πιο πολύπλοκα συστήματα 

είναι δυνατή η ανίχνευση πρωτεϊνών καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος μαζί με την 

αναστολή βακτηρίων, παρασίτων και καρκινικών κυττάρων. Για παράδειγμα, μέσω της 

πορφυρίνης Η2TSPP είναι δυνατή η επισήμανση πρωτεΐνης, και πιο συγκεκριμένα της 2-

υδροξυκινοξαλίνης, με σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας της.  

N

NH N

HN

SO3H

HO3S

SO3H

SO3H

 

Εικόνα 14: Δομή της H2TSPP πορφυρίνης. 

Η ειδική ενολάση του νευρώνα (ΕΕΝ) αποτελεί ένα διμερές που υπάρχει στους ιστούς των 

θηλαστικών και η αύξηση της συγκέντρωσης του μπορεί να θεωρηθεί καρκινικός δείκτης 

καθώς και αποδεικνύει την ύπαρξη ασθενειών του νευρικού συστήματος, όπως το 

νευροβλάστωμα, το Αλτσχάιμερ, την νευροενδοκρινική νόσο και τον μικροκυτταρικό 

καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής 

ανίχνευσης της ΕΕΝ, με σκοπό την πρόληψη και την παρακολούθηση της νόσου. Μία 

μέθοδος που έχει αναπτυχθεί και μελετηθεί αρκετά βασίζεται στη χρήση ηλεκτροχημικών 

ανοσοαισθητήρων χωρίς label και φέρει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως ευκολία κατασκευής, 

γρήγορη απόκριση, ειδική απόκριση και άμεση παρακολούθηση στην αλλαγή του σήματος 

της ΕΕΝ. Σε αυτή τη μέθοδο το υπόστρωμα ανίχνευσης θα πρέπει να έχει καλή αγωγιμότητα 

για την ενίσχυση του ηλεκτροχημικού σήματος, μεγάλη ειδική επιφάνεια για να 

ακινητοποιεί επαρκή ποσότητα αντισώματος και καταλυτική ικανότητα. Τα παραπάνω 

πλεονεκτήματα φέρουν υποστρώματα που αποτελούνται από σύμπλοκα πορφυρινών ή 

μεταλλοπορφυρινών, όπως είναι το (5,10,15,20-τετρα(4-άμινο-φαίνυλο)-πορφύρινο) 

ζιρκόνιο(IV). 
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2. Μέθοδοι ανάλυσης  
 

2.1 Φασματοσκοπία UV-Vis 

Στην τεχνική της φασματοσκοπίας UV-Vis, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διεγείρει 

ηλεκτρόνια μίας ουσίας σε τροχιακά υψηλότερης ενέργειας και κατά την επιστροφή τους 

στην αρχή κατάσταση αποβάλλεται το ποσό ενέργειας που απορρόφησαν. Στην περίπτωση 

της φασματοφωτομετρίας η ακτινοβολία αυτή προέρχεται από μία πηγή φωτός. Το φως 

περιγράφεται μέσω της σωματιδιακής αλλά και της κυματικής θεωρίας. Για την περαιτέρω 

ανάλυση της τεχνικής της φασματοφωτομετρίας σημαντικό είναι να γίνει περιγραφή του 

φωτός ως κύμα.  

Τα κύματα του φωτός αποτελούνται από δύο κάθετα παλλόμενα πεδία, ένα μαγνητικό και 

ένα ηλεκτρικό. Ως μήκος κύματος λ ορίζεται η απόσταση δύο μεγίστων ή δύο ελαχίστων 

μεταξύ δύο συνεχόμενων κυμάτων. Παράλληλα, ως συχνότητα v ορίζεται ο αριθμός των 

ταλαντώσεων που ολοκληρώνει το κύμα ανά δευτερόλεπτο. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο 

είναι η εξής: 

c = λ × v 

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός.  

Κατά τη μέτρηση της απορρόφησης μίας ουσίας, ακτινοβολία εξέρχεται από μία πηγή και 

εισέρχεται στον μονοχρωμάτορα, όπου ένα μικρό εύρος από μήκη κύματος εξέρχεται από 

αυτόν και έπειτα προσπίπτει στο δείγμα της ουσίας (P0), που βρίσκεται μέσα στην 

κυψελίδα. Από την κυψελίδα εξέρχεται ακτινοβολία (P) μικρότερης έντασης, η οποία 

μετριέται μέσω του ανιχνευτή και παρατηρείται μέσω σήματος που εμφανίζεται σε 

πρόγραμμα ενός υπολογιστή. Το κλάσμα του φωτός που διαπερνά το δείγμα P/P0 

ονομάζεται διαπερατότητα (Τ) και στην ουσία η σχέση που δίνει την απορρόφηση (Α) ενός 

δείγματος είναι η εξής:  

A = log(
𝑃0

𝑃
) 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κυψελίδες που χρησιμοποιούνται για την λήψη της 

απορρόφησης των δειγμάτων είναι δοχεία με επίπεδες επιφάνειες και είναι 

κατασκευασμένες από γυαλί ή χαλαζία (SiO2). Έτσι, στην περίπτωση λήψης φάσματος στο 

ορατό φάσμα γίνεται χρήση των γυάλινων κυψελίδων, ενώ στο υπεριώδες 

χρησιμοποιούνται αυτές από χαλαζία, καθώς το γυαλί απορροφά την UV ακτινοβολία.  
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Εικόνα 15: Απεικόνιση φασματοφωτομέτρου μονής δέσμης. 

Η απορρόφηση (Α) που προκύπτει είναι αδιάστατο μέγεθος και είναι ευθέως ανάλογη της 

συγκέντρωσης (C) του δείγματος της κυψελίδας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μέσω της 

σχέσης των Beer-Lambert: 

Α = C × ε × b 

όπου b είναι η οπτική διαδρομή της ακτινοβολίας στην κυψελίδα και ε είναι η 

γραμμομοριακή απορροφητικότητα, δηλαδή ένας συντελεστής αναλογίας μεταξύ της Α και 

της C του δείγματος και δηλώνει πόσο φως απορροφάται σε ένα συγκεκριμένο μήκος 

κύματος.  

Στην περίπτωση των πορφυρινών, το UV-Vis φάσμα που προκύπτει αποτελείται από μία 

Soret κορυφή στα 380-500 nm, καθώς και από τέσσερις Q bands στα 500-650 nm. Η Soret 

κορυφή οφείλεται σε μετάβαση από το a1u(π) (HOMO) τροχιακό στο eg*(π) (LUMO), ενώ οι 

Q οφείλονται σε μετάβαση από το a2u(π) (HOMO) στο eg*(π) (LUMO). Το φάσμα UV-Vis έχει 

αυτή τη μορφή στην περίπτωση μη μεταλλωμένης πορφυρίνης και είναι ανεξάρτητο των 

περιφερειακών ομάδων αυτής, καθώς δεν επηρεάζονται οι μεταβάσεις.  

Στην περίπτωση μετάλλωσης, η πορφυρίνη δρα σαν χηλικός υποκαταστάτης μέσω των 

μονήρων ζευγών ηλεκτρονίων των τεσσάρων Ν, τα οποία ενώνονται με το μέταλλο 

δημιουργώντας ένα π συζυγιακό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Έτσι, μετά τη 

συναρμογή του μετάλλου στην πορφυρίνη η συμμετρία του μορίου αυξάνεται και ο 

αριθμός των Q bands του φάσματος μειώνεται σε δύο ή τρεις, αντί για τέσσερις της μη 

μεταλλωμένης μορφής.  

Τα φάσματα UV-Vis αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο στο εργαστήριο και λαμβάνονται 

με σκοπό να εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια της σύνθεσης η παρουσία πορφυρίνης. Ακόμη, 

μέσω της διαδικασίας λήψης τους εξακριβώνεται η επιτυχής μετάλλωση των πορφυρινών 

με άμεσο και εύκολο τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του φάσματος UV-Vis μίας 

πορφυρίνης και της παρατήρησης του εύρους της Soret κορυφής μπορεί να ελεγχθεί η 

καθαρότητα του προϊόντος. Στην περίπτωση μεγάλου εύρους υπάρχει ένδειξη πως η 
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επιθυμητή πορφυρίνη δεν έχει απομονωθεί πλήρως και πως υπάρχει μείγμα πολλών 

πορφυρινών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύνθεσης. 

 

2.2 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 

Η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) χρησιμοποιείται ευρέως, 

καθώς μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες για το πως συνδέονται τα άτομα μίας ένωσης 

μεταξύ τους και έτσι να προκύψει η συντακτική της δομή της. Συνεπώς, αποτελεί μία 

μέθοδο ταυτοποίησης ενώσεων και παρατήρησης της καθαρότητας του τελικού προϊόντος, 

καθώς στην περίπτωση ύπαρξης παραπροϊόντων θα εμφανιστούν κορυφές που οφείλονται 

στα άτομα αυτών των ενώσεων.  

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην αλληλεπίδραση των πυρήνων των ατόμων με την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Πιο συγκεκριμένα, οι πυρήνες των ατόμων με περιττό 

αριθμό νετρονίων και/ή περιττό αριθμό πρωτονίων (πχ 1Η, 13C) χαρακτηρίζονται από 

πυρηνικό spin (ιδιοπεριστροφή) δημιουργώντας γύρω τους ένα μαγνητικό πεδίο, που 

ονομάζεται μαγνητική ροπή. Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου οι πυρήνες αυτοί 

προσανατολίζονται τυχαία, ενώ παρουσία του υπάρχει αλληλεπίδραση του με τη μαγνητική 

ροπή των πυρήνων, με αποτέλεσμα αυτοί να προσανατολίζονται παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο παράλληλος προσανατολισμός των πυρήνων 

ευνοείται και έχει χαμηλότερη ενέργεια από τον αντιπαράλληλο. Στην περίπτωση ύπαρξης 

παράλληλα προσανατολισμένων πυρήνων είναι δυνατή η αναστροφή του spin μέσω της 

απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ίσης με τη διαφορά μεταξύ των δύο 

καταστάσεων, δηλαδή μεταξύ της κατάστασης παράλληλου με αντιπαράλληλου 

προσανατολισμού. Έτσι, ο πυρήνας βρίσκεται σε συντονισμό. 

 

Εικόνα 16: Ενεργειακή διαφορά μεταξύ παράλληλου και αντιπαράλληλου προσανατολισμού των spin. 
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Ο λόγος που ο κάθε διαφορετικός πυρήνας εμφανίζει ξεχωριστό σήμα σε αυτού του είδους 

τη φασματοσκοπία έχει να κάνει με τον διαμαγνητισμό. Πιο συγκεκριμένα, γύρω από κάθε 

πυρήνα υπάρχουν ηλεκτρόνια, τα οποία δημιουργούν ένα τοπικό μαγνητικό πεδίο που δρά 

αντίθετα στο εφαρμοζόμενο. Ως αποτέλεσμα, ο πυρήνας του ατόμου αισθάνεται το 

εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο πιο ασθενές, εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου που 

δημιουργείται από τα ηλεκτρόνια, καθώς και εμφανίζει διαφορετική κορυφή στο φάσμα 

από κάποιον άλλο πυρήνα που περιβάλλεται από διαφορετικό αριθμό ηλεκτρονίων.  

Σε ένα φάσμα που προκύπτει μέσω της τεχνικής του NMR ο άξονας y δείχνει την ένταση της 

κορυφής, ενώ ο x άξονας την ένταση του μαγνητικού πεδίου που χρειάστηκε για τον 

συντονισμό του κάθε πυρήνα. Πυρήνες που εμφανίζονται στα δεξιά του φάσματος 

αποκαλούνται προστατευμένοι, καθώς φέρουν γύρω τους πολλά ηλεκτρόνια και έτσι 

χρειάζεται μεγάλη ισχύς πεδίου προκειμένου να συντονιστούν. Αντίθετα, πυρήνες που 

εμφανίζονται πιο αριστερά στο φάσμα NMR λέγεται πως αποπροστατεύονται, καθώς 

φέρουν λιγότερα ηλεκτρόνια γύρω τους και έτσι χρειάζεται ασθενέστερη ισχύς πεδίου 

προκειμένου να συντονιστούν. Άλλη μία σημαντική πληροφορία του φάσματος NMR μίας 

ένωσης μπορεί να προκύψει μέσω της ολοκλήρωσης των κορυφών, η οποία υποδεικνύει 

τον αριθμό των πυρήνων που προκαλούν το σήμα. Αξίζει να αναφερθεί πως ως κορυφή 

αναφοράς των φασμάτων NMR θεωρείται εκείνη του τετραμεθυλοσιλανίου [Si(CH3)4, TMS] 

και για το λόγο αυτό προστίθεται στο προς ανάλυση δείγμα πριν από τη λήψη του 

φάσματος. 

 

Εικόνα 17: Σχηματική απεικόνιση οργανολογίας NMR. 

Σύμφωνα με την δομή των πορφυρινικών παραγώγων, που παρατηρείται στην Εικόνα 18, 

συμπεραίνεται πως αυτά αποτελούν ετεροκυκλικές ενώσεις με 18 π ηλεκτρόνια. Συνεπώς, 

πρόκειται για συζυγιακά συστήματα, στα οποία τα ηλεκτρόνια είναι απεντοπισμένα.  
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Εικόνα 18: Απεικόνιση των πυρρολικών υδρογόνων μίας πορφυρίνης. 

Για το λόγο αυτό τα δύο εσωτερικά υδρογόνα (παρουσιάζονται με μαύρο χρώμα στην 

Εικόνα 18) των πυρολίων είναι πάρα πολύ προστατευμένα, εξαιτίας του ηλεκτρονιακού 

νέφους που υπάρχει στο εσωτερικό των πορφυρινών, και εμφανίζονται στα φάσματα NMR 

δεξιά του TMS, δηλαδή σε περιοχές υψηλής ισχύς του πεδίου. Παράλληλα, τα οκτώ 

εξωτερικά υδρογόνα των πυρολίων (παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα στην Εικόνα 18) 

είναι αποπροστατευμένα από ηλεκτρόνια και έτσι εμφανίζονται στα αριστερά του 

φάσματος, σε περιοχές δηλαδή ασθενέστερου πεδίου. Τέλος, αναφέρεται πως στο φάσμα 

NMR των πορφυρινικών παραγώγων εμφανίζονται και άλλες κορυφές που οφείλονται στις 

διαφορετικές περιφερειακές ομάδες που υπάρχουν κάθε φορά. 

 

2.3 Φασματομετρία Μάζας MALDI-TOF 

Ο ιοντισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα (MALDI) σε συνδυασμό με 

φασματόμετρο μάζας χρόνου πτήσεως (TOF) χρησιμοποιείται συχνά για ουσίες με μεγάλη 

μοριακή μάζα, όπως είναι οι πρωτεΐνες και οι πορφυρίνες. Κατά την τεχνική αυτή πολύ 

μικρή ποσότητα δείγματος (μL) αναμιγνύεται με μικρή ποσότητα (μL) μήτρας, η οποία 

αποτελεί ένωση που απορροφά στο υπεριώδες, και συσσωρεύεται σε ένα μικρό σημείο 

μίας ειδικής μεταλλικής πλάκας (target). Στη συνέχεια, η μεταλλική πλάκα εισάγεται σε 

θάλαμο κενού και μετά την εξάτμιση του διαλύτη παραμένει στο ίδιο σημείο της πλάκας 

ένα λεπτόκοκκο μείγμα αναλύτη και μήτρας. Μέσω υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας 

λέιζερ, που κατευθύνεται προς το λεπτόκοκκο μείγμα, η μήτρα εξατμίζεται και περνά στην 

αέρια φάση παρασύροντας μαζί της και τον αναλύτη, αποτρέποντας τα μόρια του να 

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Παράλληλα, πραγματοποιείται ο ιοντισμός του αναλύτη και 
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της μήτρας και μέσω της εφαρμογής παλμού δυναμικού τα ιόντα κατευθύνονται προς το 

φασματόμετρο. 

 

Εικόνα 19: Αρχή λειτουργίας MALDI-TOF. 

Μετά την εισαγωγή των ιόντων στο φασματόμετρο, αυτά σταματούν να επιταχύνονται, 

καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο. Ιδανικά, εάν όλα τα ιόντα είχαν την ίδια 

κινητική ενέργεια, δηλαδή ίση με 
1

2
mv2, όπου m η μάζα τους και v η ταχύτητα τους, τα 

ελαφρύτερα θα φτάνανε πρώτα στον ανιχνευτή, καθώς θα είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ 

τα πιο βαριά θα ακολουθούσαν. Έτσι, ιδανικά το φασματόμετρο μάζας χρόνου πτήσεως θα 

αποτελούσε έναν μακρύ και ευθύγραμμο σωλήνα, όπου από τη μία θα υπήρχε η πηγή, ενώ 

από την άλλη ο ανιχνευτής.  

 

 

Εικόνα 20: Απεικόνιση φασματομέτρου μάζας χρόνου πτήσεως. 
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Στην πραγματικότητα, τα ιόντα που εξέρχονται από την πηγή δεν έχουν όλα την ίδια 

κινητική ενέργεια και έτσι, προκειμένου να αυξηθεί η διαχωριστική ισχύς, το TOF φέρει 

έναν ανακλαστή. Ο ανακλαστής είναι ένα σύστημα από κοίλους δακτυλίους, όπου 

εφαρμόζεται αυξανόμενο θετικό δυναμικό και καταλήγει σε ένα πλέγμα, στο οποίο το 

δυναμικό είναι περισσότερο θετικό από το δυναμικό επιτάχυνσης της πηγής. Έτσι, τα ιόντα 

που εισέρχονται στον ανακλαστή αναγκάζονται να επιβραδύνουν και στη συνέχεια 

σταματούν και ανακλώνται. Μετά την ανάκλαση, τα ιόντα φθάνουν σε ένα εστιακό επίπεδο 

στο πλέγμα μπροστά από τον ανιχνευτή. Σε αυτό το πλέγμα τα ιόντα με το ίδιο βάρος 

φτάνουν την ίδια χρονική στιγμή, ανεξαρτήτως της αρχικής κινητικής ενέργειας τους, και 

έπειτα γίνεται ο διαχωρισμός από τον ανιχνευτή. 

Κατά τη σύνθεση των πορφυρινών η τεχνική MALDI-TOF χρησιμοποιείται αρκετά, καθώς 

δίνει τη δυνατότητα για παρακολούθηση της, οποιαδήποτε στιγμή. Ένα μεγάλο θετικό 

αυτής της τεχνικής είναι πως απαιτούνται ελάχιστα μL για να γίνει το spot στο μεταλλικό 

target και έπειτα γνωρίζοντας το μοριακό βάρος του τελικού προϊόντος ή κάποιας 

ενδιάμεσης ένωσης, που πρέπει να παρακολουθηθεί, μπορεί να εξακριβωθεί η ύπαρξη 

τους στο μείγμα της αντίδρασης, μέσω της ύπαρξης κορυφών στο φάσμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σ ε λ ί δ α  22 | 46 

 

3. Σκοπός διπλωματικής εργασίας 
 

Πρωταρχικός στόχος της εξής εργασίας ήταν η σύνθεση και πλήρης απομόνωση στερεής 

ποσότητας της 5-(4-άμινο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-πορφυρίνης (TPP-NH2), καθώς και 

η χρήση μικρού μέρους αυτής για τη σύνθεση της μεταλλωμένης μορφής της με 

ψευδάργυρο, του (5-(4-άμινο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-πορφύρινο)ψευδαργύρου(ΙΙ) 

(Zn-TPP-NH2). 

N

N N

N

NH2

N

NH N

HN

NH2
Zn

(A) (B)

 

Εικόνα 21: (Α) Δομή TPP-NH2 πορφυρίνης, (Β) Δομή Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. 

Μετά την απομόνωση των τελικών ενώσεων ελέγχθηκε η επιτυχής σύνθεση καθώς και η 

καθαρότητα τους μέσω των αναλυτικών μεθόδων της Φασματοφωτομετρίας UV-Vis, της 

Φασματοσκοπίας NMR και της Φασματομετρίας MALDI-TOF. 

Οι ενώσεις αυτές συντέθηκαν με τελικό στόχο τη χρήση τους σαν βιοαισθητήρες σε κάποιο 

βιοαναλυτικό σύστημα, γεγονός που δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας περιορισμένου 

χρονικού ορίου, λόγω της πανδημίας του COVID-19. 
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4. Πειραματικό μέρος 
 

4.1 Σύνθεση της TPP-NH2 πορφυρίνης 

Με σκοπό τη σύνθεση της 5-(4-άμινο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-πορφυρίνης 

ακολουθήθηκε η εξής συνθετική πορεία: 

N

NH N

HN

NH2

N

NH N

HN

NO2

N

NH N

HN

HNO3

CH2Cl2, 0 °C

SnCl2
HCl

 

Εικόνα 22: Συνθετική πορεία της TPP-NH2 πορφυρίνης. 

 

Πίνακας 1: Πληροφορίες κύριων αντιδραστηρίων σύνθεσης της TPP-NH2 πορφυρίνης. 

Ένωση mmol FW (g/mol) V (ml) m (g) eq 

TPP 3.26 614.25 - 2 1 

HNO3 3.26 63 8.4 - 1 

CH2Cl2 Προσθήκη 350 ml διαλύτη 

HCl Προσθήκη 70 ml 

SnCl2 Προσθήκη 2.2  g 
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Αρχικά, ζυγίστηκαν 2.0162 g της 5,10,15,20-τετραφαίνυλο-πορφυρίνης (TPP) και 

μεταφέρθηκαν σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 500 ml μαζί με μαγνήτη ανάδευσης και 350 

ml διαλύτη CH2Cl2. Έπειτα, η σφαιρική φιάλη τοποθετήθηκε μέσα σε παγόλουτρο και υπό 

ανάδευση προστέθηκαν σε αυτήν 8.4 ml HNO3, με τη βοήθεια προσθετικής χοάνης. Η 

προσθήκη του HNO3 πραγματοποιήθηκε στάγδην σε διάρκεια είκοσι λεπτών, καθώς η 

αντίδραση είναι εξώθερμη. Επίσης, το διάλυμα του HNO3 πρέπει να είναι αραιό, με σκοπό 

τη νίτρωση σε μία μόνο θέση του βενζολίου. Το χρώμα που προκύπτει από το μείγμα της 

αντίδρασης είναι πράσινο και διαφέρει σε σχέση με το αρχικό ερυθρό/μωβ χρώμα της 

διαλυμένης πορφυρίνης στο CH2Cl2. Αυτό οφείλεται στην πρωτονίωση των δύο εσωτερικών 

αζώτων της ουδέτερης πορφυρίνης που δεν είναι πρωτονιωμένα, εξαιτίας της αύξησης της 

συγκέντρωσης H+ στο μείγμα της αντίδρασης. 

Μετά από δέκα λεπτά από την προσθήκη του διαλύματος HNO3, πραγματοποιήθηκε 

μεταφορά της σφαιρικής σε παγόλουτρο και  γρηγορότερη ανάδευση του διαλύματος που 

περιείχε. Στη συνέχεια, διαλύθηκε μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα μικρή ποσότητα ιζήματος 

πρότυπης ουσίας 5-(4-νίτρο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-πορφυρίνης (TPP-NO2), με τη 

βοήθεια του CH2Cl2, και μέσω του διαλύματος που προέκυψε, δημιουργήθηκε spot σε silica 

TLC πλακίδιο. Μαζί με την πρότυπη ουσία δημιουργήθηκε spot και από το διάλυμα της 

αντίδρασης και το TLC πλακίδιο μεταφέρθηκε μέσα σε ένα μικρό ποτήρι ζέσεως που 

περιείχε ποσότητα διαλύτη CH2Cl2-Hexane 6:4, κάτω από τη γραμμή εκκίνησης των spot, και 

έπειτα το ποτήρι καλύφθηκε με αλουμινόχαρτο, με σκοπό το σύστημα να είναι κορεσμένο 

με ατμούς του διαλύτη. Με την κίνηση του διαλύτη επάνω στο πλακίδιο δημιουργήθηκαν 

μπάντες, οι οποίες δεν ήταν ίδιες μεταξύ των δύο spot, κάτι που οδήγησε στο συμπέρασμα 

πως στο διάλυμα της αντίδρασης υπήρχε ακόμη η TPP πορφυρίνη και δεν είχε 

δημιουργηθεί η TPP-NΟ2. Με την αφαίρεση του παγόλουτρου η διαδικασία αυτή, της 

δημιουργίας TLC, επαναλαμβανόταν κάθε δέκα λεπτά, όπου μετά από 70 λεπτά από τη 

στιγμή που προστέθηκε όλο το διάλυμα του HNO3 εμφανίστηκε στο TLC πλακίδιο και 

δεύτερη μπάντα επάνω από το spot του μείγματος της αντίδρασης. Η μπάντα αυτή 

οφειλόταν στη δημιουργία του επιθυμητού προϊόντος, δηλαδή στην TPP-NO2 πορφυρίνη, 

αλλά προκειμένου να ληφθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα από το προϊόν η διαδικασία δεν 

σταμάτησε μέχρι να εμφανιστεί και τρίτο spot που θα οφειλόταν σε παραπροϊόν, δηλαδή 

σε πορφυρίνη που έχει δύο νίτρο-ομάδες σε δύο διαφορετικά βενζόλια. Έτσι, 

δημιουργώντας TLC κάθε δέκα λεπτά, η διαδικασία σύνθεσης της TPP-NO2 ολοκληρώθηκε 

μετά από 2 ώρες και 55 λεπτά από τη στιγμή που προστέθηκε όλη η ποσότητα του 
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διαλύματος HNO3 και αυτό διαπιστώθηκε παρατηρώντας τρίτη μπάντα στο spot του 

διαλύματος της αντίδρασης.  

Στη συνέχεια, προστέθηκαν στη σφαιρική φιάλη 100 ml NaHCO3, υπό ανάδευση για πέντε 

λεπτά, με σκοπό την αντίδραση με την περίσσεια HNO3, όπως φαίνεται και παρακάτω: 

HNO3 + NaHCO3 → NaNO3 + H2O + CO2 ↑  

Έπειτα, το μίγμα της σφαιρικής μεταφέρθηκε σε χοάνη, όπου προστέθηκαν 300 ml NaHCO3 

και πραγματοποιήθηκε εκχύλιση. Η φάση που συλλέχθηκε ήταν η οργανική (CH2Cl2), καθώς 

σε αυτήν διαλύονται οι πορφυρίνες. Στην οργανική αυτή φάση πραγματοποιήθηκε και 

δεύτερη εκχύλιση με 100 ml νερού και όταν συλλέχθηκε ξανά μεταφέρθηκε σε σφαιρική 

φιάλη, με σκοπό την απόσταξη του διαλύτη CH2Cl2 σε ρότορα, περίπου στους 40 °C. 

Με το πέρας της απόσταξης προστέθηκαν στη σφαιρική φιάλη, που περιείχε το ίζημα της 

αντίδρασης, 70 ml HCl και 2.2 g SnCl2, με σκοπό την αναγωγή της νίτρο-ομάδας σε άμινο-

ομάδα. Έπειτα, η σφαιρική, που συνδέθηκε σε αυτήν κάθετος ψυκτήρας, τοποθετήθηκε 

μέσα σε ελαιόλουτρο και μέσω θερμαντικής πλάκας θερμάνθηκε και αναδεύτηκε το 

διάλυμα της όλη νύχτα στους 80 °C. Με σκοπό την εξουδετέρωση του HCl, προστέθηκαν στη 

σφαιρική φιάλη, που τοποθετήθηκε μέσα σε παγόλουτρο, στάγδην 160 ml διαλύματος NH3-

H2O 1:1 και παρατηρήθηκε πως το χρώμα του μείγματος της αντίδρασης μετατράπηκε από 

πράσινο σε κόκκινο, κάτι που αναμενόταν, καθώς με την προσθήκη της αμμωνίας 

αυξάνεται το pH του διαλύματος, με αποτέλεσμα να αποπρωτονιώνονται τα δύο από τα 

τέσσερα εσωτερικά άζωτα των πορφυρινών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προσθήκη 

250 ml CH2Cl2, με σκοπό τη διάλυση των πορφυρινών και το διάλυμα αναδευόταν όλη 

νύχτα. 

Το περιεχόμενο της σφαιρικής φιάλης μεταφέρθηκε σε εκχυλιστική χοάνη, όπου μετά το 

διαχωρισμό των δύο φάσεων συλλέχθηκε η οργανική φάση (CH2Cl2) και προκειμένου να 

ληφθεί η μέγιστη ποσότητα από το επιθυμητό προϊόν, πραγματοποιήθηκαν στη χοάνη 

εκπλύσεις της υδατικής φάσης με διαλύτη CH2Cl2. Με το πέρας των εκχυλίσεων προστέθηκε 

στην οργανική φάση άνυδρο MgSO4, που δρα σαν ξηραντικό, με σκοπό την απομάκρυνση 

του νερού από το διάλυμα.  

Κατά τη διάρκεια των εκχυλίσεων παρατηρήθηκε πως στην οργανική φάση υπήρχε στερεό 

NH4Cl που δημιουργήθηκε από την αντίδραση των HCl και NH3, καθώς και στερεό ξηραντικό 

MgSO4. Προκειμένου να απαλλαχθεί η οργανική φάση, όπου είναι διαλυμένες οι 

πορφυρίνες, από τα στερεά έγινε η προσπάθεια μεταφοράς της σε σφαιρική φιάλη με τη 
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βοήθεια γυάλινου χωνιού που έφερε βαμβάκι. Η προσπάθεια αυτή ήταν αποτυχημένη, 

καθώς η μεγάλη ποσότητα στερεού εμπόδιζε τη ροή του διαλύματος και έτσι 

πραγματοποιήθηκε απόσταξη του διαλύτη σε ρότορα υπό κενό. Στη συνέχεια, έγινε 

προσθήκη CH2Cl2 και CHCl3/Ethyl acetate στη σφαιρική του ιζήματος και πραγματοποιήθηκε 

διήθηση του διαλύματος μέσω ηθμού με μεγάλους πόρους, προκειμένου να 

κατακρατηθούν τα στερεά σε αυτόν και να μεταφερθούν ο διαλύτης και οι πορφυρίνες 

στην κωνική φιάλη διήθησης. Το περιεχόμενο της κωνικής μεταφέρθηκε σε σφαιρική φιάλη 

και αποστάχθηκε με τη βοήθεια ρότορα. Τέλος, στο ίζημα της σφαιρικής που προέκυψε 

μετά την απόσταξη προστέθηκε ποσότητα CH2Cl2 και μαγνήτης ανάδευσης και το 

περιεχόμενο της αφέθηκε υπό ανάδευση όλη νύχτα. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιήθηκε, με σκοπό τη διάλυση μόνο των πορφυρινών στο διαλύτη, καθώς 

υπήρχε μεγάλη ποσότητα στερεού NH4Cl και MgSO4 και δεν μπορούσε να απομακρυνθεί. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξανά διήθηση για να απαλλαχθεί η οργανική φάση από 

μεγαλύτερη ποσότητα αλατιών και μέσω του διηθήματος δημιουργήθηκε spot σε silica TLC 

πλακίδιο δίπλα από spot πρότυπου διαλύματος της TPP-NH2. Ο λόγος που δημιουργήθηκε 

το πλακίδιο ήταν για να διαπιστωθεί ποια μπάντα από τις τρεις (TPP, TPP-NO2, TPP-NH2) του 

διηθήματος αποτελεί αυτή του επιθυμητού προϊόντος (TPP-NH2), καθώς και να διαπιστωθεί 

εάν ο διαλύτης (CH2Cl2-Hexane 6:4) που κινήθηκε επάνω στο πλακίδιο είναι ικανός να 

διαχωρίσει τις μπάντες, καθώς θα χρησιμοποιηθεί για την κολώνα διαχωρισμού που 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί. 

Η κολώνα διαχωρισμού αποτελούνταν από βαμβάκι, πρώτο στρώμα άμμου, πακεταρισμένη 

silica (στερεή φάση), δεύτερο στρώμα άμμου και αρχικά πακεταρίστηκε, όπως έχει 

προαναφερθεί, με διαλύτη CH2Cl2-Hexane 6:4. Με την προσθήκη του διηθήματος, που 

περιέχει τις πορφυρίνες, και την ροή διαλύτη πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός και 

συλλέχθηκαν τρία κλάσματα. Το πρώτο κλάσμα περιείχε TPP, μεγάλη ποσότητα TPP-NO2 

και πολύ μικρή ποσότητα TPP-NH2, το δεύτερο κλάσμα περιείχε TPP, μικρή ποσότητα TPP-

NO2 και μεγάλη ποσότητα TPP-NH2 και το τρίτο κλάσμα περιείχε μόνο TPP-NH2, το οποίο 

αποστάχθηκε σε ρότορα και το ίζημα που προέκυψε μεταφέρθηκε σε γυάλινο φιαλίδιο 

ξήρανσης. Κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού γινόταν συλλογή κλασμάτων ανά 100 ml και 

πραγματοποιούνταν σε κάθε ένα από αυτά TLC, μαζί με την πρότυπη TPP-NH2 ουσία και 

μαζί με το αρχικό διήθημα, καθώς δεν ήταν ξεκάθαρες οι μπάντες της κολώνας. Επίσης, 

μέσω των TLC πλακιδίων και της έντασης από τις μπάντες έγινε και η εκτίμηση για το εάν 

περιέχουν αρκετή ή όχι ποσότητα από την κάθε πορφυρίνη. Αξίζει να σημειωθεί πως στην 
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κολώνα προστέθηκαν με τη σειρά οι διαλύτες: CH2Cl2-Hexane 6:4, CH2Cl2-Hexane 7:3 και 

CH2Cl2, καθώς ήταν αναγκαίο να αυξάνεται η πολικότητα του διαλύτη, με σκοπό την 

παραλαβή όλων των ουσιών και τη λήξη του διαχωρισμού.  

Προκειμένου να ληφθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα από την TPP-NH2 πορφυρίνη κρίθηκε 

αναγκαίο να πραγματοποιηθεί κολώνα διαχωρισμού στο δεύτερο κλάσμα της πρώτης 

κολώνας, καθώς περιείχε μεγάλη ποσότητα από το επιθυμητό προϊόν. Η κολώνα ήταν 

ανάλογη της πρώτης και με το πέρας της πραγματοποιήθηκε η λήψη τριών κλασμάτων. Το 

πρώτο περιείχε την TPP πορφυρίνη, το δεύτερο ένα μείγμα των TPP-NO2 και TPP-NH2 

πορφυρινών και το τρίτο την TPP-NH2, το οποίο αποστάχθηκε και το ίζημα που προέκυψε 

προστέθηκε στο γυάλινο φιαλίδιο ξήρανσης που αναφέρθηκε και προηγουμένως. 

Παράλληλα, το δεύτερο κλάσμα μεταφέρθηκε σε σφαιρική φιάλη που περιείχε δύο 

κουταλιές silica και αποστάχθηκε σε ρότορα, με σκοπό να διαχωριστούν οι δύο πορφυρίνες 

που περιείχε με τη βοήθεια dry κολώνας. Η σφαιρική φιάλη δεν συνδέθηκε απευθείας με 

τον ρότορα, καθώς η silica όντας λεπτόκοκκη με την ύπαρξη κενού θα κατευθυνόταν προς 

αυτόν και δεν θα παρέμενε ποσότητα της στη σφαιρική. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαία η 

χρήση κατάλληλης παγίδας. 

Για την προετοιμασία της dry κολώνας η διαδικασία μέχρι το δεύτερο στρώμα άμμου είναι 

η ίδια με αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Όμως, σε αυτήν την περίπτωση 

προκειμένου να προστεθεί το στερεό που περιείχε τις πορφυρίνες και την silica έπρεπε να 

πραγματοποιηθεί ροή διαλύτη, ούτως ώστε η στάθμη του που θα υπάρχει επάνω από την 

άμμο να διαλύσει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα του στερεού. Στη συνέχεια, προστέθηκε 

τρίτη στρώση άμμου, διαλύτης CH2Cl2-Hexane 8:2 και ξεκίνησε ο διαχωρισμός. Με το πέρας 

του διαχωρισμού συλλέχθηκαν δύο κλάσματα, όπου το πρώτο περιείχε την TPP-NO2 

πορφυρίνη, ενώ το δεύτερο την TPP-NH2. Αξίζει να σημειωθεί πως πως όταν λήφθηκε όλη η 

ποσότητα της TPP-NO2 πορφυρίνης ο διαλύτης που προστέθηκε στην κολώνα ήταν ο CH2Cl2-

Hexane 9:1, καθώς ήταν επιτρεπτό να αυξηθεί η πολικότητα, με σκοπό να ληφθεί πιο 

γρήγορα το επιθυμητό προϊόν. Τέλος, το δεύτερο κλάσματα αυτής της κολώνας 

μεταφέρθηκε σε σφαιρική φιάλη προκειμένου να αποσταχθεί και το ίζημα που προέκυψε 

προστέθηκε στο γυάλινο φιαλίδιο ξήρανσης των προηγούμενων αποστάξεων.  
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4.2 Μετάλλωση της TPP-NH2 πορφυρίνης με Zn 

Με σκοπό τη σύνθεση του (5-(4-άμινο-φαίνυλο)-10,15,20-τριφαίνυλο-

πορφύρινο)ψευδαργύρου(ΙΙ) ακολουθήθηκε η εξής συνθετική πορεία: 

N

NH N

HN

NH2

N

N N

N

NH2Zn
(CH3COO)2Zn.2H2O

CH2Cl2, 50 °C

 

Εικόνα 23: Συνθετική πορεία της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. 

 

Πίνακας 2: Πληροφορίες αντιδραστηρίων μετάλλωσης με Zn. 

Ένωση mmol 
FW 

(g/mol) 
m (g) eq 

TPP-NH2 0.477 629.26 0.3 1 

(CH3COO)2Zn.2H2O 6.88 217.98 1.5 1 

CH2Cl2 Προσθήκη 150 ml διαλύτη 

 

Αρχικά, ζυγίστηκαν 0.3017 g από την TPP-NH2 πορφυρίνη και μεταφέρθηκαν σε σφαιρική 

φιάλη των 500 ml μαζί με 150 ml CH2Cl2 και 1.5002 g (CH3COO)2Zn.2H2O. Έπειτα, η σφαιρική 

φιάλη μεταφέρθηκε σε ελαιόλουτρο και το περιεχόμενο της θερμάνθηκε στους 50 °C, υπό 

ανάδευση, όλη νύχτα, με τη βοήθεια θερμαντικής πλάκας. Με το πέρας της θέρμανσης 

δημιουργήθηκε spot του μείγματος σε silica TLC πλακίδιο δίπλα από spot της TPP-NH2 

πορφυρίνης και παρατηρήθηκε η κίνηση αυτών πάνω στο πλακίδιο μέσω CH2Cl2-Hexane 

8:2. Όταν ο διαλύτης έφτασε στη γραμμή τερματισμού του πλακιδίου παρατηρήθηκαν στο 

spot του δείγματος μπάντα που οφείλεται στο επιθυμητό προϊόν (Zn-TPP-NH2), καθώς και 

μπάντες που οφείλονται σε TPP-NH2 και Zn που δεν αντέδρασαν.  

Στη συνέχεια, προστέθηκε silica στη σφαιρική της αντίδρασης και πραγματοποιήθηκε 

απόσταξη σε ρότορα, που έφερε παγίδα, με σκοπό την απομάκρυνση του διαλύτη και τη 

δημιουργία dry κολώνας. Παράλληλα, προετοιμάστηκε η κολώνα διαχωρισμού στην οποία 
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προστέθηκαν με τη σειρά βαμβάκι, στρώμα άμμου, silica με διαλύτη CH2Cl2-Hexane 8:2, 

στρώμα άμμου και αφαίθηκε ροή διαλύτη, προκειμένου να παραμείνει πάνω από την άμμο 

στάθμη του που θα διαλύσει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα του στερεού. Μετά την 

προσθήκη του περιεχομένου της σφαιρικής στην κολώνα προστέθηκε στρώμα άμμου και 

διαλύτης, με σκοπό την εκκίνηση του διαχωρισμού. Κατά το διαχωρισμό οι πρώτες μπάντες 

που συλλέγονται οφείλονται στην TPP-NH2 πορφυρίνη, που δεν αντέδρασε, έπειτα 

συλλέγονται μπάντες που οφείλονται σε αλάτια Zn και τέλος συλλέγεται το τελικό προϊόν, 

κάτι που εξακριβώνεται μέσω spot των κλασμάτων σε silica TLC πλακίδιο μαζί με spot 

πρότυπης Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. Όταν είχε γίνει ο διαχωρισμός των αντιδρώντων από το 

τελικό προϊόν προστέθηκαν στην κολώνα πιο πολικοί διαλύτες (CH2Cl2-CH3OH 1%, CH2Cl2-

CH3OH 5%, THF), με σκοπό να γίνει η συλλογή της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης γρηγορότερα. 

Παράλληλα με το διαχωρισμό, πραγματοποιούνταν αποστάξεις σε ρότορα των 

διαφορετικών διαλυτών και έπειτα η σφαιρική που έφερε το ίζημα το τελικού προϊόντος 

συνδέθηκε με αντλία κενού, προκειμένου να απαλλαχθεί από υπολείμματα διαλύτη. 

Μετά την πλήρη ξήρανση του στερεού στην αντλία κενού δημιουργήθηκε spot μέσω αυτού 

σε silica TLC πλακίδιο και παρατηρήθηκαν μπάντες από ακαθαρσίες και έτσι κρίθηκε 

απαραίτητος ο καθαρισμός του ιζήματος, για την πλήρη απομόνωση της επιθυμητής 

ένωσης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με προσθήκη διαλύτη CHCl3, ο οποίος 

διαλύει τις ακαθαρσίες αλλά και την Zn-TPP-NH2. Έπειτα, με προσθήκη παγωμένης CH3OH 

παρατηρήθηκε η καθίζηση ιζήματος και έτσι μέσω της διήθησης υπό κενό έγινε 

διαχωρισμός, όπου στον ηθμό σαν ίζημα υπήρχε η Zn-TPP-NH2, ενώ στο διήθημα 

διαλυμένες οι προσμίξεις. Το ίζημα που προέκυψε φυλάχθηκε σε φιαλίδιο ξήρανσης. 

 

4.3 Μετάλλωση της TPP-tetra-ester πορφυρίνης με Cu 

Με σκοπό τη σύνθεση του (5,10,15,20-τετρα-βενζοϊκού μεθυλεστέρα-πορφύρινο)χαλκού(ΙΙ) 

ακολουθήθηκε η εξής συνθετική πορεία: 
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Cu
Cu(CH3COO)2

CHCl3, EtOH, Reflux 4h

 

Εικόνα 24: Συνθετική πορεία της Cu-TPP-tetra-ester πορφυρίνης. 

 

Πίνακας 3: Πληροφορίες αντιδραστηρίων μετάλλωσης με Cu. 

Ένωση mmol FW (g/mol) m (g) eq 

TPP-tetra-

ester 
0.0001 846.27 0.1 1 

Cu(CH3COO)2 0.002 180.96 0.36 1 

CHCl3 Προσθήκη 10 ml διαλύτη 

EtOH Προσθήκη 10 ml στο ίζημα του μετάλλου 

 

Αρχικά, ζυγίστηκαν 0.363 g από το Cu(CH3COO)2 και διαλύθηκαν σε ένα ποτήρι ζέσεως με 

10 ml αιθανόλης. Παράλληλα, ζυγίστηκαν 0.1004 g από την TPP-tetra-ester πορφυρίνη που 

μεταφέρθηκαν σε σφαιρική φιάλη των 250 ml μαζί με 10 ml διαλύτη CHCl3 και το διάλυμα 

αιθανόλης με χαλκό. Έπειτα, η σφαιρική μεταφέρθηκε σε ελαιόλουτρο και θερμάνθηκε το 

περιεχόμενο της για 4 ώρες στους 80 °C, φέροντας κάθετο ψυκτήρα. Με το πέρας της 

θέρμανσης έγινε spot του μείγματος της αντίδρασης σε silica TLC πλακίδιο δίπλα από spot 

πρότυπης ένωσης Cu-TPP-tetra-ester και παρατηρήθηκαν μία μπάντα που οφείλεται στο 

κύριο προϊόν και ένα μπλε spot που οφείλεται στον χαλκό. Συνεπώς, διαπιστώθηκε πως η 

αντίδραση έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς και έγινε απόσταξη του διαλύτη σε ρότορα. 

 

Προκειμένου να γίνει διαχωρισμός της Cu-TPP-tetra-ester πορφυρίνης από τα αλάτια του 

μετάλλου κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διήθηση υπό κενό. Για το σκοπό αυτό, 

πακεταρίστηκε στον ηθμό celite με τη βοήθεια CH2Cl2 διαλύτη και έπειτα προστέθηκε το 

αλάτι της σφαιρικής. Η διήθηση τελείωσε όταν ο υγρός διαλύτης που έπεφτε στο διήθημα 

δεν ήταν πια κόκκινος, δηλαδή όλη η ποσότητα της Cu-TPP-tetra-ester πορφυρίνης 
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βρισκόταν στο διήθημα, ενώ στον ηθμό υπήρχε ο χαλκός. Έπειτα, το διήθημα μεταφέρθηκε 

σε μία σφαιρική φιάλη, με σκοπό την απόσταξη του διαλύτη σε ρότορα και μετά συνδέθηκε 

με αντλία κενού προκειμένου να μην υπάρχουν υπολείμματα του στο στερεό της ένωσης. 

Το ίζημα που προέκυψε μεταφέρθηκε σε φιαλίδιο ξήρανσης. 

 

Στη συνέχεια, έγινε η προσπάθεια για κρυστάλλωση της πορφυρίνης. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ξεκίνησε από την διάλυση 0.004 g από το φιαλίδιο σε περίπου 1 ml CDCl3 

και το διάλυμα μεταφέρθηκε σε δύο κρυσταλλωτήρια με τη βοήθεια πιπέτας Pasteur. 

Έπειτα, στο ένα κρυσταλλωτήριο προστέθηκε με αργό ρυθμό αιθανόλη, με τη βοήθεια 

πιπέτας, ενώ στο άλλο μεθανόλη. Η προσθήκη έγινε στάγδην ούτως ώστε να 

δημιουργηθούν δύο φάσεις και να επιτευχθεί η δημιουργία κρυστάλλων και όχι απότομη 

καθίζηση. Τέλος, τα κρυσταλλωτήρια σφραγίστηκαν με parafilm και παρατηρούνταν 

καθημερινά η πορεία της κρυστάλλωσης, η οποία ήταν ανεπιτυχής.  

 

4.4 Σύνθεση της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης 

Η NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνη δεν αποτελεί μία συμμετρική πορφυρίνη και έτσι δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνθεση της σε ένα στάδιο. Παρακάτω περιγράφεται η 

διαδικασία παραγωγής της δύο σταδίων, όπου στο πρώτο πραγματοποιείται η σύνθεση του 

5-μεσιτυλοδιπυρρομεθανίου, από το οποίο χρειάζονται δύο μέρη μαζί, με ένα μόριο para-

νιτρο-βενζαλδεΰδης και ένα μόριο para-φορμυλοβενζοϊκού-μεθυλεστέρα, με σκοπό τη 

σύνθεση της επιθυμητής ένωσης στο δεύτερο στάδιο. 

4.4.1 Πρώτο στάδιο σύνθεσης 

Με σκοπό τη σύνθεση του 5-μεσιτυλοδιπυρρομεθανίου ακολουθήθηκε η εξής συνθετική 

πορεία: 

O

+

N
H

NH HN

HCl
2

RT

 

Εικόνα 25: Συνθετική πορεία του 5-μεσιτυλοδιπυρρομεθανίου. 
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Πίνακας 4: Πληροφορίες αντιδραστηρίων πρώτου σταδίου σύνθεσης. 

Ένωση mmol FW d (g/ml) Ποσότητα eq 

μεσιταλδεΰδη 27 148.20 1.005 4 g / 3.98 μl 1 

πυρρόλιο 81 67.09 0.967 5.6 ml 3 

HCl (0.18 Μ) 3 μl HCl και 197 ml H2O 200 ml - 

 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη του 1 L προστέθηκαν 200 ml υδατικού διαλύματος HCl 0.18 

M (3ml HCl / 197ml H2O) που αποτελεί το διαλύτη της αντίδρασης, 3.98 ml μεσιταλδεΰδης 

και 5.6 ml πυρρολίου. Το σύστημα αφέθηκε υπό ανάδευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

ολονυχτίς. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε διήθηση υπό κενό με εκπλύσεις με νερό και εξάνιο, 

έως ότου να βγαίνει άχρωμο διήθημα. Στη φιάλη της αντίδρασης παρέμεινε αδιάλυτο 

μαύρο κολλώδες στερεό το οποίο διαλυτοποιήθηκε σε CH2Cl2 και απεστάχθη στον ρότορα. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κολώνα διαχωρισμού με διαλύτη CH2Cl2-Hexane 5:5. Με 

TLC φάνηκε ότι στα αποστάγματα με την επιθυμητή ουσία υπήρχαν κι άλλες προσμίξεις. 

Συνεπώς, αποστάχθηκε ο διαλύτης έγινε ανακρυστάλλωση του στερεού με την προσθήκη 

διαλύματος αιθανόλη-H2O 4:1. 

 

4.4.2 Δεύτερο στάδιο σύνθεσης 

Με σκοπό τη σύνθεση της 5-(4-μεθοξυκαρβονυλο-φαινυλο)-15-(4-νιτρο-φαινυλο)-10,20-δι-

(2,4,6-τριμεθυλο-φαινυλο)πορφυρίνης ακολουθήθηκε η εξής συνθετική πορεία: 

NH N

HNN

COOCH3

NO2

NH HN

O

NO2

O

O OCH3

2

+ +
CH3OH

 

Εικόνα 26: Συνθετική πορεία της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης. 
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Πίνακας 5: Πληροφορίες αντιδραστηρίων δεύτερου σταδίου σύνθεσης. 

Ένωση mmol FW d (g/ml) Ποσότητα eq 

para-νιτρο-

βενζαλδεΰδη 
2 151.12 1.496 300 mg 1 

para-
φορμυλοβενζοϊκός-

μεθυλεστέρας 
 

2 164.16 1.181 328 mg 
1 
 

5-μεσιτυλ-

διπυρομεθάνιο 
4 264.36 - 1.05744 g 2 

μεθανόλη Προσθήκη 200 ml διαλύτη 

 

Σε σφαιρική φιάλη  του 1 L προστέθηκαν 0.3 g para-νιτρο-βενζαλδεΰδη, 1.05744 g 5-

μεσιτυλ-διπυρομεθάνιο και 200 ml μεθανόλης, τα οποία αναδεύτηκαν σε θερμοκρασία 

δωματίου έως την πλήρη διαλυτοποίησή τους. Έπειτα, προστέθηκε το υδατικό διάλυμα HCl-

H2O 10:200 και αφέθηκε το σύστημα σε ανάδευση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διήθηση με χωνί Büchner p3.  Αρχικά, έγιναν εκπλύσεις 

με 200 ml υδατικού διαλύματος μεθανόλης (MeOH-H2O 1:1) και τέλος με  200 ml 

απιονισμένου νερού. Μόλις συλλέχθηκε το ίζημα από το χωνί μεταφέρθηκε σε σφαιρική 

φιάλη των 500 ml, όπου προστέθηκαν 0.328 g para-φορμυλοβενζοϊκού-μεθυλεστέρα και 

200 ml αιθανόλης degassed (υπό Ar). Αφέθηκε υπό ανάδευση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Τέλος, προστέθηκε στο σύστημα υδατικό διάλυμα HCl-H2O 1:50 και 

αφέθηκε το σύστημα ως έχει με ανάδευση για 12 ώρες. Την επόμενη μέρα 

πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με 200 ml CHCl3, με 300 ml H2O (3x100 ml) και με 100 ml 

υπέρκορου υδατικού διαλύματος NaHCO3 (1x100 ml). Συλλέχθηκε η οργανική φάση και 

προστέθηκε ποσότητα ξηραντικού MgSO4. Μετά το φιλτράρισμα που ακολούθησε, για την 

απομάκρυνση του ξηραντικού, μεταφέρθηκε το διάλυμα σε σφαιρική φιάλη. Εκεί 

προστέθηκαν 1.4 g τετράχλωρο-1,4-βενζοκινόνη και αφέθηκε σε κατάσταση reflux για 1 

ώρα. Έπειτα, ακολούθησε απόσταξη μέχρι ξηρού. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε TLC για 

να διαπιστωθεί η ύπαρξη της επιθυμητής ένωσης, καθώς το χρώμα του ιζήματος ήταν 

μαύρο αντί για το αναμενόμενο μωβ χρώματος. Aκολούθησε κολώνα φιλτραρίσματος με 

Silica Gel και διαλύτη CH2Cl2. Τα αρχικά αποστάγματα είχαν την επιθυμητή πορφυρίνη τα 

οποία αποστάχθηκαν μέχρι ξηρού. Η ύπαρξη πορφυρίνης πέρα από οπτικά επιβεβαιώθηκε 

με τη χρήση TLC και UV-Vis. Έπειτα, ακολούθησαν δύο κολώνες χρωματογραφίας με στερεή 
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φάση Silica Gel και διαλύτη CH2Cl2-Hexane 6:4. Στην τελευταία παρατηρήθηκαν 3 μπάντες, 

εκ των οποίων η μία ήταν η επιθυμητή ένωση. 

 

4.5 Σύνθεση της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης 

Με σκοπό τη σύνθεση της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης ακολουθήθηκε η εξής συνθετική 

πορεία: 

NH N

N

CHO

+

N

NH N

HN

N

N

Propionic acid

70° C, overnight

 

Εικόνα 27: Συνθετική πορεία της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης. 

 

Πίνακας 6: Πληροφορίες αντιδραστηρίων σύνθεσης της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης. 

Ένωση FW Ποσότητα Όγκος eq mmol 

Διπυρρομεθάνιο 199.07 550 mg - 1 3.8175 

Πυρίδινο-4-

καρβοξαλδεΰδη 
107.04 409 mg  - 1 3.8175 

Προπιονικό οξύ Προσθήκη 240 ml διαλύτη 

 

Αρχικά, ζυγίζονται 0.55 g διπυρρομεθανίου και 0.409 g πυρίδινο-4-καρβοξαλδεΰδης και οι 

δύο ενώσεις διαλύονται ξεχωριστά σε 20 ml παγωμένου προπιονικού οξέος. Έπειτα, τα δύο 

διαλύματα αναμειγνύονται και μεταφέρονται σε σφαιρική φιάλη, στην οποία 

εμπεριέχονται 200 ml καυτού (70°C) προπιονικού οξέος. H διαδικασία μεταφοράς 

πραγματοποιείται περίπου σε 2 ώρες με σταθερή ταχύτητα. Τέλος, το μίγμα της αντίδρασης 

αφήνεται υπό ανάδευση στους 70°C  για όλο το βράδυ. Με το πέρας της αντίδρασης και την 
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δημιουργία TLC του μίγματος πρόκειται να παρατηρηθούν τουλάχιστον δύο μπάντες που 

οφείλονται σε δύο διαφορετικές πορφυρίνες. Tο TLC πραγματοποιήθηκε σε διαλύτη CH2Cl2-

MeOH 3%. Στην συνέχεια, η σφαιρική συνδέθηκε με ψυκτήρα και από εκεί έπειτα με αντλία 

κενού προκειμένου να συλλεχθεί μέσω θέρμανσης της σφαιρικής το προπιονικό οξύ σε 

δεύτερη σφαιρική φιάλη που είναι μέσα σε υγρό άζωτο. Με το πέρας της απόσταξης 

προστέθηκε στη σφαιρική φιάλη ποσότητα διαλύτη CH2Cl2 ούτως ώστε να διαλυθεί 

επαρκώς το ίζημα που υπήρχε σε αυτή , μετά να μεταφερθεί σε μια μονόλαιμη σφαιρική 

φιάλη και έπειτα έγινε απόσταξη για την απομάκρυνση του διαλύτη. Ακολούθως, 

προστέθηκε στο περιεχόμενο της σφαιρικής φιάλης ποσότητα CH2Cl2 και silica gel και 

πραγματοποιήθηκε απόσταξη σε ρότορα, που έφερε παγίδα, με σκοπό τη δημιουργία dry 

κολώνας. Η κολώνα πακεταρίστηκε με διαλύτη CH2Cl2-MeOH 100:1, προστέθηκε άμμος και 

αφέθηκε η ελάχιστη ποσότητα διαλύτη. Οι επόμενοι διαλύτες που χρησιμοποιούνται στην 

κολώνα είναι οι CH2Cl2-MeOH 1%,3%,4%,5% και όταν το κλάσμα που περιέχει το επιθυμητό 

προϊόν συλλέγεται , προστίθεται διαλύτης CH2Cl2-MeOH 15% ούτως ώστε μέσω TLC να 

παρατηρηθεί εάν το μαύρο χρώμα που περιέχεται στην κολώνα περιέχει ποσότητα 

προϊόντος. Με το TLC διαπιστώθηκε ότι τα κλάσματα που συλλέγονται δεν περιέχουν 

ποσότητα προϊόντος οπότε η διαδικασία διαχωρισμού σταματάει. Παρόλα αυτά, μέσω του 

MALDI παρατηρείται ποσότητα προϊόντος σε πολύ μικρή περιεκτικότητα. 

 

5. Χαρακτηρισμός ενώσεων 
 

5.1 Ανάλυση φασμάτων UV-Vis 

Φάσμα UV-Vis της TPP-NH2 πορφυρίνης 

Όταν ολοκληρώθηκε η σύνθεση της TPP-NH2 πορφυρίνης πολύ μικρή ποσότητα αυτής 

μεταφέρθηκε με σπάτουλα σε δοκιμαστικό σωλήνα, όπου διαλύθηκε με CH2Cl2. Το διάλυμα 

μεταφέρθηκε σε κυψελίδα από χαλαζία και μέσω φασματοφωτομέτρου μονής δέσμης 

λήφθηκε το φάσμα που φαίνεται στο Διάγραμμα 1, αφού πρώτα λήφθηκε το φάσμα του 

λευκού διαλύματος (CH2Cl2).   
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Διάγραμμα 1: Φάσμα UV-Vis της TPP-NH2 πορφυρίνης. 

Παρατηρώντας το φάσμα διακρίνεται η Soret κορυφή στα 420 nm, η οποία είναι σχετικά 

στενή, κάτι που αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν προσμίξεις άλλων πορφυρινών στο στερεό 

της ένωσης. Επιπλέον, διακρίνονται τέσσερις Q bands, κάτι που αναμενόταν, καθώς δεν 

είχε πραγματοποιηθεί μετάλλωση της πορφυρίνης.  

Πίνακας 7: Πληροφορίες κορυφών φάσματος της TPP-NH2. 

Κορυφή λ (nm) Αbs. 

Soret 420 0.899 

Q1 516.5 0.042 

Q2 553.5 0.023 

Q3 592.5 0.013 

Q4 648.5 0.011 

 

Φάσμα UV-Vis της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως και για την TPP-NH2 πορφυρίνη, λήφθηκε το 

φάσμα UV-Vis της Zn-TPP-NH2, μετά το τέλος της σύνθεσης και της μεταφοράς του στερεού 

στο φιαλίδιο ξήρανσης, το οποίο φαίνεται στο Διάγραμμα 2. 
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Διάγραμμα 2: Φάσμα UV-Vis της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. 

Σε αυτό το φάσμα το πρώτο πράγμα που παρατηρείται είναι η μείωση του αριθμού των Q 

κορυφών από τέσσερις σε δύο, γεγονός που αποδεικνύει πως η μετάλλωση της πορφυρίνης 

ήταν επιτυχής. Επίσης, η Soret κορυφή, που εμφανίζεται στα 420 nm, δεν έχει μεγάλο 

εύρος, κάτι που είναι επιθυμητό.   

Πίνακας 8: Πληροφορίες κορυφών της Zn-TPP-NH2. 

Κορυφή λ (nm) Αbs. 

Soret 420 0.857 

Q1 549.5 0.040 

Q2 588 0.010 

 

 

Φάσμα UV-Vis της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης 

Μετά τη σύνθεση της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης λήφθηκε το φάσμα της που φαίνεται 

στο Διάγραμμα 3, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν έχει παραχθεί προϊόν και να ελεγχθεί η 

πορεία της σύνθεσης.  
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Διάγραμμα 3: Φάσμα UV-Vis της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης. 

Το φάσμα ήταν το αναμενόμενο για την πορφυρίνη με μικρό εύρος της Soret, 

αποδεικνύοντας την καθαρότητα του στερεού της ένωσης, και με τέσσερις Q bands. 

 

5.2 Ανάλυση φασμάτων NMR  

Φάσμα NMR της TPP-NH2 πορφυρίνης 

Με σκοπό την εξακρίβωση σύνθεσης της επιθυμητής πορφυρίνης, 4 mg του στερεού της 

ένωσης διαλύθηκαν σε tube με 1 ml διαλύτη CHCl3 και έπειτα λήφθηκε το φάσμα NMR σε 

φασματόμετρο 500 MHz, το οποίο φαίνεται στο Διάγραμμα 4 και στο Διάγραμμα 5. 

 

Διάγραμμα 4: Φάσμα NMR της TPP-NH2 πορφυρίνης. 
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Διάγραμμα 5: Μεγένθυση του φάσματος NMR της TPP-NH2 πορφυρίνης. 

 

Εικόνα 28: Απεικόνιση ισοδύναμων Η της TPP-NH2 πορφυρίνης. 
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Φάσμα NMR της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης 

Μετά τη μετάλλωση της TPP-NH2 πορφυρίνης με ψευδάργυρο και την απομόνωση του 

τελικού προϊόντος, δηλαδή της Zn-TPP-NH2, λήφθηκε NMR φάσμα, μέσω φασματομέτρου 

500 MHz. Προκειμένου να συμβεί αυτό 4 mg του στερεού διαλύθηκαν σε tube με περίπου 1 

ml δευτεριωμένο DMSO. Το φάσμα φαίνεται στο Διάγραμμα 6 και στο Διάγραμμα 7. 

 

Διάγραμμα 6: Φάσμα NMR της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. 

1 

 

Acetone 

DMSO 

2 
Pyr 

Pyr 

 

3 

 

6 

5 

4 



 

Σ ε λ ί δ α  41 | 46 

 

 

Διάγραμμα 7: Μεγένθυση του φάσματος NMR της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. 

 

Εικόνα 29: Απεικόνιση ισοδύναμων Η της Zn-TPP-NH2 πορφυρίνης. 
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Φάσμα NMR της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης 

Με σκοπό την εξακρίβωση σύνθεσης της επιθυμητής πορφυρίνης, 4 mg του στερεού της 

ένωσης διαλύθηκαν σε ειδικό tube με 1 ml διαλύτη και έπειτα λήφθηκε το φάσμα NMR σε 

φασματόμετρο 500 MHz, το οποίο φαίνεται στο Διάγραμμα 8. 

 

Διάγραμμα 8: Φάσμα NMR της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης. 
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Εικόνα 30: Απεικόνιση ισοδύναμων Η της NO2-DMP-COOCH3 πορφυρίνης. 
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5.3 Ανάλυση φασμάτων MALDI-TOF 

Φάσμα MALDI-TOF της TPP-NH2 πορφυρίνης 

Με σκοπό την εξακρίβωση της σύνθεσης του σωστού προϊόντος, λήφθηκε φάσμα MALDI-

TOF της TPP-NH2 πορφυρίνης, το οποίο φαίνεται στo Διάγραμμα 9. Γνωρίζοντας πως το 

μοριακό βάρος της ένωσης είναι ίσο με 629.26 amu διαπιστώνεται πως το επιθυμητό 

προϊόν έχει δημιουργηθεί χωρίς προσμίξεις.  

 

Διάγραμμα 9: Φάσμα MALDI-TOF της TPP-NH2 πορφυρίνης. 

 

Φάσμα MALDI-TOF της Cu-TPP-tetra-ester πορφυρίνης 

Με σκοπό την εξακρίβωση της πραγματοποίησης της μετάλλωσης της TPP-tetra-ester 

πορφυρίνης με χαλκό, λήφθηκε φάσμα MALDI-TOF της Cu-TPP-tetra-ester, το οποίο 

φαίνεται στο Διάγραμμα 10. Γνωρίζοντας πως το μοριακό βάρος της ένωσης είναι ίσο με 

907.18 amu διαπιστώνεται πως το επιθυμητό προϊόν έχει δημιουργηθεί χωρίς προσμίξεις.  
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Διάγραμμα 10: Φάσμα MALDI-TOF της Cu-TPP-tetra-ester πορφυρίνης. 

Φάσμα MALDI-TOF της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης 

Με σκοπό την εξακρίβωση της σύνθεσης της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης, λήφθηκε φάσμα 

MALDI-TOF, το οποίο φαίνεται στο Διάγραμμα 11. Γνωρίζοντας πως το μοριακό βάρος της 

ένωσης είναι ίσο με 464.17 amu διαπιστώνεται πως το επιθυμητό προϊόν έχει 

δημιουργηθεί, αλλά πως δεν έχει απομονωθεί πλήρως, καθώς εμφανίζονται και άλλες δύο 

κορυφές που οφείλονται σε προσμίξεις.  

 

 

Διάγραμμα 11: Φάσμα MALDI-TOF της 5,15-δι-πυρίδινο-πορφυρίνης. 
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