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Περίληψη 

 
Η βιοανόργανη χημεία, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, σύνθεση και μελέτη 

μεταλλικών συμπλόκων τα οποία αποτελούν δομικά ή λειτουργικά μοντέλα των 

μεταλλοενζύμων, είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της χημείας, ο οποίος παρουσιάζει 

έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Πολλά μεταλλικά ιόντα έχουν βρεθεί να 

διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους στη βιολογία.  Συγκεκριμένα το μαγγάνιο έχει 

βρεθεί σε οξειδοαναγωγικά και υδρολυτικά μεταλλοένζυμα που έχουν εξελιχθεί με 

μια συγκεκριμένη λειτουργική απαίτηση για μονοπυρηνικά, διπυρηνικά, ή 

πολυπυρηνικά κέντρα.  

Στόχος της παρούσης Εργασίας ήταν η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός διπυρηνικών 

συμπλόκων του Mn
2+

 τα οποία θα αποτελούν δομικά, φασματοσκοπικά ή/και 

λειτουργικά ανάλογα του ενεργού κέντρου του ενζύμου αργινάση. Το ένζυμο 

αργινάση περιέχει στο ενεργό του κέντρο ένα ασύμμετρα υποκατεστημένο 

διπυρηνικό σύμπλοκο Mn
ΙΙ
 και είναι υπεύθυνο για την υδρόλυση της αργινίνης σε 

ορνιθίνη και ουρία κατά το τελικό βήμα του κύκλου της ουρίας. 

Κατά την διάρκεια της Εργασίας μας απομονώσαμε και χαρακτηρίσαμε τα παρακάτω 

σύμπλοκα: [Μn2
II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1), [Mn2

II
(O2CMe)2{(py)CO2}2 

{(py)C(H)NOH}2] (2), [Mn2
II
(ΟΗ2)PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4][ΗΝEt3NO3]∙2Η2Ο 

(3∙2Η2Ο), [Mn15(ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2](NO3)3∙8Η2Ο (4∙8Η2Ο) και 

[Mn2
ΙΙΙ

Μn
II
(ph2CHCOO)6 (imid)3O] ∙MeCN (5∙MeCN). 

Τα σύμπλοκα 1 και 2 τα οποία περιέχουν δισθενή ιόντα Mn είναι συμμετρικά, σε 

αντίθεση με το σύμπλοκο του ενεργού κέντρου της αργινάσης το οποίο είναι 

ασύμμετρο.  

Εν αντιθέσει, το σύμπλοκο 3∙2Η2Ο  περιέχει δισθενή ιόντα Mn τα οποία είναι 

ασύμμετρα υποκατεστημένα, προσομοιάζοντας δομικά το διπυρηνικό σύμπλοκο του 

ενεργού κέντρου της αργινάσης. Το σύμπλοκο 4∙8Η2Ο, είναι ένα δεκαπενταπυρηνικό 

σύμπλοκο μικτού σθένους το οποίο παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς είναι 

μόλις το ένατο δεκαπενταπυρηνικό σύμπλοκο το οποίο έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα 

στη βιβλιογραφία. Τέλος, από το σύστημα αντιδράσεων που περιλάμβανε 

αντιδρώντα, όπως άλατα του Mn
ΙΙ
, τον καρβοξυλικό υποκαταστάτη Ph2CHCOOH, 

αιθυλενοδιαμίνη, και ιμιδαζόλιο καταφέραμε να απομονώσουμε το σύμπλοκο 

5∙MeCN.  

Τα σύμπλοκα αυτά χαρακτηρίστηκαν με Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ, και 

φασματοσκοπία IR, στοιχειακή ανάλυση και dc μετρήσεις μαγνητικής 

επιδεκτικότητας. 
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Abstract 

 

Bioinorganic chemistry is a relatively new branch of chemistry with intense scientific 

interest. It involves the design, synthesis and study of metal complexes that are 

structural or functional models of metalloenzymes. Many inorganic compounds and 

elements have been found to play important roles in biology. For example, manganese 

ions has been found in hydrolytic and redox metalloenzymes in the form of 

mononuclear, dinuclear, or polynuclear centers.  

The aim of this work was the synthesis and characterization of divalent dinuclear Mn 

centers with structural, spectroscopical and/or functional similarity to the active center 

of arginase. The active center of arginase contains an asymmetrically coordinated 

dinuclear Mn
II
 complex and is responsible for the hydrolysis of arginine to produce 

ornithine and urea in the final step of the urea cycle. 

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

[Μn2
II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1), [Mn2

II
(O2CMe)2{(py)CO2}2 

{(py)C(H)NOH}2] (2), [Mn2
II
(ΟΗ2)PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4][ΗΝEt3NO3]∙2Η2Ο 

(3∙2Η2Ο), [Mn15(ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2](NO3)3∙8Η2Ο (4∙8Η2Ο) και 

[Mn2
ΙΙΙ

Μn
II
(ph2CHCOO)6 (imid)3O] ∙MeCN (5∙MeCN). 

Complexes 1 and 2 even though they contain Mn
II
, they are symmetrical, in contrast 

to the active center of arginase which is asymmetric. On the contrary, complex 3 ∙ 

2H2O structurally resembles the binuclear complex of the active center of arginase 

because of the existence of different coordination enviroment at the two divalent Mn
II
 

centers.  

Complex 4 ∙ 8H2O is a mixed valent complex which is very interesting on its own 

right, since it is only the ninth pentadecanuclear complex reported in literature to date. 

Finally, the reaction involving salts of Mn
II
, the carboxylate ligand Ph2CHCOOH, 

ethylenediamine and imidazole led to complex 5 ∙ MeCN.  

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

spectroscopy, elemental analysis and dc magnetic susceptibility measurements. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ  ΧΗΜΕΙΑ1-6,15 

Η βιοανόργανη χημεία αποτελεί το χώρο αλληλεπίδρασης των κλάδων της ανόργανης 

χημείας και της βιολογίας. Το αντικείμενό της είναι ο συσχετισμός της λειτουργίας, 

δομής και δραστικότητας των ανόργανων στοιχείων στους οργανισμούς. Συνεπώς το 

πεδίο έρευνας των Βιοανόργανων χημικών εκτείνεται σε δυο κλάδους: στον πρώτο 

κλάδο περιλαμβάνεται η μελέτη των φυσικά απαντώμενων ανόργανων συστατικών 

στα βιολογικά συστήματα με έμφαση κυρίως στα μεταλλοένζυμα και στις 

μεταλλοπρωτεΐνες. Στον κλάδο αυτό  υπάγεται η βιομιμητική χημεία, η οποία 

περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, σύνθεση και μελέτη μεταλλικών συμπλόκων τα οποία 

αποτελούν δομικά ή λειτουργικά μοντέλα των μεταλλοενζύμων. Ο δεύτερος κλάδος 

περιλαμβάνει τη μελέτη των εισαγόμενων μεταλλικών συμπλόκων στα βιολογικά 

συστήματα ως ανιχνευτών ή ως φάρμακα. 

Α1. Ιστορία και σκοπός 

Η βιοανόργανη χημεία, είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της Χημείας, ο οποίος αν και 

μετράει περίπου 180 χρόνια ζωής, μόλις προσφάτως αναπτύχθηκε ραγδαίως. Αρχικά 

η χημεία ήταν διαιρεμένη σε δυο κλάδους, στην οργανική και στην ανόργανη χημεία, 

όμως ο διαχωρισμός αυτός έπαψε να ισχύει έπειτα από την ανακάλυψη ότι ανόργανα 

στοιχεία όχι μόνο περιλαμβάνονται αλλά διαδραματίζουν και σημαντικό ρόλο σε 

πολλά βιολογικά συστήματα. Πρώτος ο Wöhler το 1828 σύνθεσε ουρία από 

ανόργανο κυανικό αμμώνιο, και η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε την απαρχή της 

βιοανόργανης χημείας ως ξεχωριστού κλάδου χημείας. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 

1926 ο James B. Sumner κατάφερε να απομονώσει και να κρυσταλλώσει το ένζυμο 

ουρεάση, κάτι το οποίο φάνταζε μέχρι τότε ακατόρθωτο. Παρόλο όμως που η 

αναγνώριση της βιοανόργανης χημείας ως ξεχωριστός κλάδος έγινε σχετικά αργά, η 

σημασία των μεταλλικών ιόντων στους οργανισμούς ήταν γνωστή αρκετά χρόνια 

πριν. Ο ρόλος του σιδήρου ως απαραίτητο μέταλλο, ήταν γνωστός ήδη από τον 18
ο
 

αιώνα, ενώ η σπουδαιότητα των άλλων στοιχείων, όπως το κοβάλτιο, ο χαλκός, το 

μαγγάνιο και ο ψευδάργυρος, έγινε γνωστή μόλις τον τελευταίο αιώνα. Στον Πίνακα 

1 φαίνονται τα απαραίτητα ανόργανα μεταλλικά στοιχεία μαζί με κάποιους από τους 

γνωστούς τους ρόλους στην βιολογία. 
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Πίνακας 1: Τα απαραίτητα ανόργανα στοιχεία. 

Μέταλλο Λειτουργία 

Νάτριο Μεταφορέας φορτίου, ωσμωτική πίεση 

Κάλιο Μεταφορέας φορτίου, ωσμωτική πίεση 

Μαγνήσιο Δομή, υδρολάση, ισομεράση 

Ασβέστιο Δομή, ενεργοποίηση, μεταφορέας 

φορτίου 

Βανάδιο Δέσμευση του αζώτου, οξειδάση 

Χρώμιο Άγνωστη, ενδεχόμενη εμπλοκή στην 

ανοχή της γλυκόζης 

Μολυβδένιο Δέσμευση του αζώτου, οξειδάση, όξο-

μεταφορέας 

Βολφράμιο Αφυδρογονάση 

Μαγγάνιο Φωτοσύνθεση, οξειδάση, Δομή 

Σίδηρος Οξειδάση, μεταφορά διοξειδίου και 

αποθήκευση, μεταφορά ηλεκτρονίων, 

δέσμευση αζώτου 

Κοβάλτιο Οξειδάση, μεταφορά αλκυλομάδας 

Νικέλιο Υδρογονάση, υδρολάση 

Χαλκός Οξειδάση, μεταφορά διοξειδίου, 

μεταφορά ηλεκτρονίων 

Ψευδάργυρος Δομή, υδρόλυση 

 

Επίσης, πολλά άλλα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, αν και μη απαραίτητα για τα 

βιολογικά συστήματα, έχουν επίδραση στην ανθρώπινη ζωή, είτε ως τοξικοί ρύποι, 

είτε ως φάρμακα για την θεραπεία ασθενειών.  

Η  μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης βιοανόργανης χημείας είναι η κατανόηση της  

μοριακής βάσης όλων των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιολογικών μορίων και 

των μεταλλικών ιόντων και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών στον τομέα της 

ιατρικής, της βιολογίας, στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στην κατάλυση και στην 

τεχνολογία. 

Α2. Η βιοανόργανη χημεία των βιολογικών συστημάτων 

Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η βιοανόργανη χημεία εξελίχθηκε σε ευρύ 

τομέα επιστήμης και έχει ήδη χωριστεί σε διάφορα υποπεδία. Οι ερευνητικές 

δραστηριότητες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

o Μελέτη του περιβάλλοντος συναρμογής του μεταλλικού κέντρου στις 

μεταλλοπρωτεΐνες, στα νουκλεϊκά οξέα και στις μεμβράνες, 

o Μελέτη του μηχανισμού των αντιδράσεων που συμβαίνουν στο ενεργό 

μεταλλικό κέντρο ενός ενζύμου, 

o Μελέτη συνθετικών αναλόγων για τα ενεργά κέντρα στις μεταλλοπρωτεΐνες 

(σχεδιασμός, σύνθεση, δομή, φασματοσκοπικές μελέτες και εφαρμογές όπως 

απομόνωση μετάλλων από τα λύματα, καταλυτικές αντιδράσεις), 



3 
 

o Σχεδιασμός και μελέτη φαρμάκων που περιέχουν μεταλλικά κέντρα για τη 

θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών (σύνθεση, μηχανισμός δράσης), 

o Απομάκρυνση των μεταλλικών ιόντων και των μεταλλικών ενώσεων από 

βιολογικά συστήματα,  

o Μελέτη της διαδικασίας βιοανοργανοποίησης. 

Σε όλα αυτά τα υποπεδία, τόσο το μέταλλο όσο και το περιβάλλον του 

(υποκαταστάτες) είναι σημαντικοί παράγοντες για τη δομή/σταθερότητα και για τις 

διεργασίες που ρυθμίζονται και καταλύονται από αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετάλλου-υποκαταστάτη στα βιολογικά συστήματα παίζουν 

σημαντικό ρόλο σε κάθε διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο ενεργό κέντρο του 

ενζύμου. Οι υποκαταστάτες που συναντώνται συχνότερα  στα βιολογικά συστήματα 

είναι οι ακόλουθοι (Σχήμα 1): 

i. Πλευρικές αλυσίδες πρωτεϊνών που περιέχουν χαρακτηριστικές ομάδες όπως: 

καρβοξυλικές, θειολικές και υδροξυλικές ομάδες,  

ii. προσθετικές ομάδες, όπως οι τετραπυρόλες και συμπαράγοντες όπως το 

φλάβινο-αδενινο δινουκλεοτίδιο (FAD) και η πυρρολοκινολινοκινόνη (PQQ), 

iii. μικρά ιόντα, όπως ΟΗ
-
, Ο2

•-
, OOH

•-
, CO3

2-
 και μόρια (Ο2, Η2Ο), 

iv. βάσεις νουκλεϊκών οξέων και 

v. φωσφορικά άλατα. 

 

Σχήμα 1: Δομές ορισμένων αμινοξέων με πλευρικές αλυσίδες κατάλληλες για 

πρόσδεση μεταλλικών ιόντων και προσθετικές ομάδες που συναντώνται στις 

μεταλλοπρωτεΐνες. 

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, τόσο το μεταλλικό κέντρο όσο και οι υποκαταστάτες 

ελέγχουν τις ιδιότητες κάποιου ενεργού κέντρου σε μια 

μεταλλοπρωτεΐνη/μεταλλοένζυμο.  

Στους πιο κοινούς  πρωτεϊνικούς υποκαταστάτες που απαντώνται στην φύση σε 

μεταλλοπρωτεΐνες μαγγανίου,  περιλαμβάνονται η ιμιδαζολική πλευρική αλυσίδα της 
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ιστιδίνης και η καρβοξυλάτο πλευρική ομάδα του ασπαρτικού και του γλουταμινικού 

οξέος. Ανάλυση  των αλληλεπιδράσεων συναρμογής μεταξύ καρβοξυλάτο ομάδας 

και μετάλλου, αποκαλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τρόπων σύνδεσης σε 

μικρά μόρια και σε πρωτεϊνικά σύμπλοκα. Είτε το ένα, είτε και τα δυο οξυγόνα της 

καρβοξυλάτο ομάδας  συναρμόζονται με ένα ή περισσότερα μεταλλικά ιόντα, και οι 

αλληλεπιδράσεις συναρμογής τους συμβαίνουν με syn ή anti  στερεοχημεία ανάλογα 

με την γεωμετρία του μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων sp
2
 των καρβοξυλάτο ατόμων 

οξυγόνου (Σχήμα 2). Μέχρι τώρα κρυσταλλογραφικώς έχουν βρεθεί οκτώ 

διαφορετικοί τρόποι συναρμογής των καρβοξυλάτο ομάδων στα μεταλλικά κέντρα, 

γεφυρώνοντας ως και τέσσερα διαφορετικά μεταλλικά ιόντα. (Σχήμα 3).  

 

Σχήμα 2: Διαφορετικές στερεοχημείες συναρμογής της καρβοξυλάτο ομάδας 

ανάλογα με την γεωμετρία του μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων sp
2
. 
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Σχήμα 3: Διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης της καρβοξυλάτο ομάδας σε μεταλλικά 

ιόντα. 

Οι καρβοξυλάτο ομάδες γενικά προτιμούν να συναρμόζονται σε syn στερεοχημεία με 

τα μεταλλικά ιόντα, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο: οι αλληλεπιδράσεις Mn(II)-RCOO
-
 

εμφανίζουν ίσους πληθυσμούς syn και anti στερεοχημείας, ενώ οι αλληλεπιδράσεις 

Mn(III)-RCOO
-
 εμφανίζουν επί το πλείστον anti στερεοχημεία, σύμφωνα με μια 

έρευνα κρυσταλλικών δομών μικρών μορίων που έγινε στη βάση 

κρυσταλλογραφικών δεδομένων Cambridge Structural Database. Τα αποτελέσματα 

αυτά υποδεικνύουν ότι η σταθερότητα της αλληλεπίδρασης μετάλλου-υποκαταστάτη 

ποικίλει ανάλογα με τις οξειδωτικές βαθμίδες των μετάλλων. 

Εκτός από τους φυσικά απαντώμενους υποκαταστάτες, εξωγενή μόρια μπορούν να 

δράσουν επίσης ως υποκαταστάτες για τα μεταλλικά ιόντα. Αυτοί οι μη βιολογικοί 

υποκαταστάτες ταξινομούνται σε δυο κύριες ομάδες αναφορικά με την δράση τους: 

«φαρμακευτικοί υποκαταστάτες» και «τοξικοί υποκαταστάτες». 

Οι «φαρμακευτικοί υποκαταστάτες» συνήθως έχουν σκοπό να συναρμοστούν χηλικά 

σε ένα μέταλλο in vivo το οποίο βρίσκεται σε περίσσεια και να το απομακρύνουν. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τέτοιους 

υποκαταστάτες, είναι η  επιλεκτικότητά τους για το συγκεκριμένο μέταλλο έναντι 

άλλων απαραίτητων μετάλλων στο βιολογικό σύστημα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

«φαρμακευτικοί υποκαταστάτες» διαδραματίζουν έμμεσο ρόλο, όπως να διατηρούν 

κάποιο μέταλλο διαλυτό ή/και σταθερό. Αναφορικά με τους «τοξικούς 

υποκαταστάτες» όπως CO, NO, CN, F, H2S η πιο συνήθης δράση τους είναι η 

πρόσδεση στα μεταλλικά ιόντα στο ενεργό κέντρο των ενζύμων, εμποδίζοντας έτσι τη 

δέσμευση του υποστρώματος, και συνεπώς, αναστέλλοντας τη λειτουργία του 

βιομορίου. 
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Α3. Μεταλλικά ιόντα στα βιολογικά συστήματα 

Θεμελιώδες ερώτημα της βιοανόργανης χημείας είναι ο τρόπος 

επιλογής/επιλεκτικότητας κάποιου μετάλλου από ένα ένζυμο. Ο πρώτος λόγος για την 

επιλογή ενός ορισμένου μετάλλου είναι η διαθεσιμότητα των διαφόρων μετάλλων 

κατά το χρόνο και τόπο εξέλιξης του συγκεκριμένου ενζύμου. Κατόπιν, η επιλογή του 

μετάλλου προσδιορίζεται από το ρόλο που αυτό πρέπει να διαδραματίσει στην 

δραστικότητα του βιομορίου.  Εάν για παράδειγμα απαιτείται να δράσει μόνο ως οξύ 

κατά Lewis  και να δεσμεύσει/ενεργοποιήσει το υπόστρωμα, τότε κάποιο μέταλλο με 

περιορισμένη οξειδοαναγωγική δραστηριότητα, όπως ο ψευδάργυρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. Αντιθέτως, αν το μεταλλικό ιόν συμμετέχει σε οξειδοαναγωγικές 

διαδικασίες απαραίτητες για την δράση του βιομορίου, τότε μέταλλα τα οποία 

εμφανίζουν διαφορετικές προσβάσιμες οξειδωτικές καταστάσεις πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν. Η εξειδίκευση του ενζύμου ως προς τη λειτουργία που επιτελεί 

έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες απαιτήσεις για τις οξειδωτικές καταστάσεις, τους 

υποκαταστάτες και την γεωμετρία συναρμογής του μεταλλικού ιόντος στο ενεργό του 

κέντρο. Στην καταλυτική οξείδωση συνήθως χρησιμοποιούνται «σκληρότεροι» και 

πιο «ιοντικοί» υποκαταστάτες, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι υψηλότερες 

καταστάσεις οξείδωσης του μεταλλικού ιόντος, και συνεπώς ρυθμίζεται το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό του ενζύμου στην κατάλληλη περιοχή. Εκτός αυτού, η 

γεωμετρία με την οποία οι συναρμοσμένοι υποκαταστάτες διατάσσονται γύρω από το 

μεταλλικό ιόν είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταλυτική του δραστικότητα. Σε 

χαμηλού μοριακού βάρους σύμπλοκες ενώσεις, συνήθως υπάρχουν λίγοι έως 

καθόλου περιορισμοί που υπαγορεύουν τη γεωμετρία του μεταλλικού ιόντος, και 

επομένως η διάταξη των υποκαταστατών γύρω από τα μεταλλικά ιόντα συνήθως 

στηρίζεται στην προτίμηση του μεταλλικού ιόντος η οποία  εξαρτάται από το είδος 

των υποκαταστατών και την κατάσταση οξείδωσης του μεταλλικού ιόντος. Για 

παράδειγμα ο Cu(ΙΙ) βρίσκεται συνήθως σε επίπεδη τετραγωνική, πέντα- ή έξα- 

ενταγμένη γεωμετρία, ενώ ο Cu(Ι) βρίσκεται συχνά σε τετραεδρική γεωμετρία. 

Η παρουσία των μετάλλων στα διάφορα βιολογικά συστήματα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη  λειτουργία τους. Συνεπώς, ανάλογα με τη λειτουργία των 

μετάλλων στα βιοσυστήματα, αυτά μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

a) Μεταφοράς οξυγόνου: Υπάρχουν 3 γνωστές κατηγορίες πρωτεϊνών 

μεταφοράς μοριακού οξυγόνου:  Η οικογένεια αιμοσφαιρίνης-μυοσφαιρίνης, 

οι αιμοκυανίνες και οι αιμοερυθρίνες. Στις πρωτεΐνες αυτές το μοριακό 

οξυγόνο (Ο2) συνδέεται σε ένα κέντρο σιδήρου αντιστρεπτά και επιτυγχάνεται 

η μεταφορά του στους διάφορους υποδοχείς του. 

b) Μεταφοράς ηλεκτρονίων: Τέτοιοι βιοανόργανοι «μεταφορείς» ρεύματος 

μεταφέρουν ηλεκτρόνια από ή προς τα ένζυμα τα οποία απαιτούν 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό ώστε να πραγματοποιήσουν την καταλυτική τους 

λειτουργία, όπως για παράδειγμα, δέσμευση του Ν2. Τα δύο πιο διαδεδομένα 

κέντρα μεταφοράς ηλεκτρονίων στην βιοανόργανη χημεία, είναι το σύμπλοκο 

σιδήρου-θείου και το κυτόχρωμα c. 
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c) Δομικά:  Πολλές οικογένειες πρωτεϊνών που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων 

έχουν βρεθεί  να περιέχουν ιόντα ψευδαργύρου Zn
2+

. Το πρώτο παράδειγμα 

αυτού του τύπου μεταλλοπρωτεϊνών που ανακαλύφθηκε ήταν ο παράγοντας 

μεταγραφής ΙΙΙΑ (ΤFIIIA), μια πρωτεΐνη απαραίτητη για την ακριβή 

μεταγραφή του 5S ριβοσωμικού RNA γονιδίου. Στις πρωτεΐνες αυτές, τα 

μεταλλικά ιόντα παίζουν δομικό ρόλο, σχηματίζοντας τον κεντρικό πυρήνα  

μικρών περιοχών δεσμευμένων νουκλεϊκών οξέων οι οποίες αναφέρονται σαν 

«δάκτυλοι ψευδαργύρου» (zinic fingers). 

d) Καταλυτικά: Ο καταλυτικός ρόλος του ενζύμου επηρεάζεται από το 

μεταλλικό ιόν στο ενεργό του κέντρο και από τον τρόπο με τον οποίο οι 

υποκαταστάτες συνδέονται σε αυτό. Το μεταλλικό ιόν μπορεί να  συμμετέχει 

σε μεταφορά ηλεκτρονίων ή, σε μια περίπλοκη οξειδοαναγωγική αντίδραση, ή 

τέλος σε μια σχετικά απλή αντίδραση οξέος-βάσεως. Η παρουσία του 

μετάλλου, συνήθως οδηγεί σε ενεργοποίηση των υποστρωμάτων, καθώς και 

των γειτονικών υποκαταστατών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενζύμων που 

καταλύουν καθένα από τους τύπους των αντιδράσεων αυτών είναι: η οξειδάση 

του κυτοχρώματος c, η λακκάση, η καρβονική ανυδράση και η αλκοολική 

αφυδρογονάση. Τα καταλυτικά ένζυμα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, 

ανάλογα με τις αντιδράσεις που καταλύουν, και πιο συγκεκριμένα: 

 Οξειδορεδουκτάσες: μεταλλοένζυμα τα οποία καταλύουν 

αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. 

 Τρασφεράσες: μεταλλοένζυμα τα οποία μεταφέρουν μια ομάδα 

από ένα μόριο δότη σε ένα μόριο δέκτη. 

 Υδρολάσες: υδρολύουν την διάσπαση δεσμών C-O ή C-N. 

 Λυάσες: Καταλύουν διάσπαση των δεσμών C-N, C-O, ή C-C 

με αποβολή. 

 Ισομεράσες: Καταλύουν γεωμετρικές ή δομικές αλλαγές μέσα 

σε ένα μόριο. 

 Λιγάσες: Καταλύουν την ένωση δυο μορίων, συχνά 

συνδυάζεται με την υδρόλυση πυροφωσφορικού. 

Πώς όμως τα μεταλλικά ιόντα εισέρχονται στα κύτταρα  και πως εν συνεχεία 

αποθηκεύονται; Το θέμα αυτό αποτελεί ενεργή περιοχή έρευνας στη βιοανόργανη 

χημεία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες των μετάλλων. Οι 

πληρέστερες μελέτες στον τομέα αυτόν έχουν γίνει για το σίδηρο, ο οποίος εισέρχεται 

στα βακτηριακά κύτταρα με ακολουθούμενη αποσιδήρωση από χαμηλού μοριακού 

βάρους ενώσεις, οι οποίες ονομάζονται σιδηροφόρες (siderophores) και εκκρίνονται 

από βακτήρια. Στα θηλαστικά, ο σίδηρος συνδέεται και μεταφέρεται από την 

πρωτεΐνη του ορού αίματος τρανσφερίνη, ενώ αποθηκεύεται από την φερετίνη στις 

περισσότερες μορφές ζωής. Ο σχεδόν σφαιρικός, κοίλος φλοιός της τελευταίας αυτής 

πρωτεΐνης, έχει την ικανότητα να δεσμεύει  μέχρι 4.500 ιόντα Fe
3+

 ενώ λεπτομέρειες 

για το πως ο σίδηρος διέρχεται μέσω των πρωτεϊνικών συστημάτων είναι μέχρι 

σήμερα ατελείς. Επίσης, η μεταλλοθειονίνη είναι μια πλούσια σε κυστεΐνη πρωτεΐνη 

η οποία εκφράζεται σε μεγάλα ποσοστά όταν πλεονάζουσες ποσότητες ορισμένων 
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μεταλλικών ιόντων, συμπεριλαμβανομένου και των τοξικών Cd
2+

 και Pb
2+

, είναι 

παρόντες στα κύτταρα.  

Για να κατανοήσουμε τη φύση και το ρόλο των ενεργών κέντρων που περιέχουν 

μέταλλα μετάπτωσης στα βιομόρια, είναι επιβεβλημένο να μελετούμε τις 

ηλεκτρονιακές και μαγνητικές τους ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές σχετίζονται με τη 

συναρμογή και μοριακή γεωμετρία του μεταλλικού κέντρου, οι οποίες επηρεάζουν τη 

βιολογική του δραστικότητα. Οι περισσότεροι τύποι φασματοσκοπίας έχουν από 

κοινού σαν αρχή την ακτινοβόληση ενός δείγματος με ακτινοβολία δεδομένης 

συχνότητας ή φάσματος συχνοτήτων. Η ακτινοβολία, μπορεί εν συνεχεία να 

σκεδάζεται ή να απορροφάται, προκαλώντας μια αλλαγή στην έντασή της η οποία 

αποτελεί το μετρώμενο χαρακτηριστικό της εκάστοτε μεθόδου. Τις περισσότερες 

πληροφορίες για τη δομή ενός συστήματος μας τις παρέχει η κρυσταλλογραφία 

ακτινών Χ. Με εφαρμογή της μεθόδου αυτής στην βιοανόργανη χημεία παίρνουμε 

αναλυτικές πληροφορίες για το ενεργό κέντρο του ενζύμου, όπως ο αριθμός ένταξης 

του μετάλλου, οι συναρμοσμένοι υποκαταστάτες, αλλά και για τη γεωμετρία ένταξης 

του μεταλλικού κέντρου. Πολλές φορές όμως, η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου 

δεν είναι εφικτή λόγω της απαίτησης ύπαρξης μονοκρυστάλλων. Συνεπώς έχουν 

αναπτυχθεί πολλές φασματοσκοπικές τεχνικές οι οποίες πλέον έχουν καταστεί 

απαραίτητα εργαλεία για τους ανόργανους και βιανόργανους χημικούς. Ορισμένες 

από τις  φυσικοχημικές αυτές  τεχνικές καθώς και το είδος των πληροφοριών που 

μπορούμε να εξάγουμε από καθεμία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2: Ορισμένες φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην 

βιοανόργανη χημεία. 

Μέθοδος Πληροφορίες 

Μαγνητοχημεία Αριθμός ασύζευκτων ηλεκτρονίων στη 

θεμελιώδη κατάσταση, μαγνητικές 

συζεύξεις μεταξύ μετάλλων 

Φασματοσκοπία ηλεκτρονιακού 

παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) 

Φύση υποκαταστατών ενταγμένοι στο 

μεταλλικό κέντρο, ταυτοποίηση του 

μεταλλικού κέντρου. 

Φασματοσκοπία πυρηνικού Μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) 

Μελέτη δομών παραμαγνητικών 

πρωτεϊνών.  

Φασματοσκοπία Δόνησης (IR και Raman) Ταυτοποίηση υποκαταστατών του 

μεταλλικού κέντρου, τρόποι ένταξης των 

υποκαταστατών, ισχύς δεσμών. 

Φασματοσκοπία ENDOR Υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις 

υποκαταστατών και μεταλλικού κέντρου 

Φασματοσκοπία ESEEM Υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

μετάλλου και μη ενταγμένων γειτονικών 

ατόμων.  
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Α4. Μεταλλικά ιόντα στην ιατρική 

Η χρήση των μετάλλων στην ιατρική αποτελεί σημαντικό κλάδο της ανόργανης 

βιοχημείας/βιοανόργανης χημείας. Η χρήση των φαρμάκων που είναι βασισμένα σε 

μέταλλα, προηγείται της εμφάνισης της ανόργανης χημείας, ακόμη και  της 

ανάπτυξης της σύγχρονης φαρμακευτικής  χημείας κατά την περίοδο μεταξύ των Α’ 

και Β' Παγκοσμίων πολέμων. Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, όπως και κατά την 

περίοδο των αλχημιστών, οι θεραπείες που συμπεριελάμβαναν μέταλλα ήταν στην 

καλύτερη περίπτωση εμπειρικές, ενώ πιο συχνά «ψευδοεπιστημονικά» 

παρασκευάσματα  χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία πολλών ασθενειών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα άλατα χρυσού που χρησιμοποιούνταν στα 

τέλη του δέκατου ένατου αιώνα για τη θεραπεία του αλκοολισμού και του εθισμού σε 

όπιο. Παρόλα αυτά η σύγχρονη ιατρική δεν βρίσκει καμία αξία σε τέτοιου είδους 

θεραπείες. 

Η τρίτη έκδοση του Εθνικού Συνταγολογίου της Αμερικής, που δημοσιεύθηκε το 

1906, απαριθμεί 454 σκευάσματα, εκ των οποίων τα  149 (περίπου το ένα τρίτο) 

περιέχουν μέταλλα. Αυτά κατηγοριοποιήθηκαν ως: ελιξίρια, αλοιφές, σκόνες, χάπια, 

και βάμματα που περιέχουν είτε ένα είδος μετάλλου ή μείγματα αρκετών μετάλλων. 

Σε μερικές περιπτώσεις, τα μεταλλικά ιόντα ήταν συνδυασμένα με άλλες ουσίες, 

μεταξύ των οποίων, φυτικά εκχυλίσματα, οργανικά φάρμακα όπως η κινίνη, η 

στρυχνίνη, το όπιο, και το μουρουνέλαιο. Τα ανόργανα στοιχεία που βρέθηκαν στην 

Εθνικό Συνταγολόγιο του 1906 παρουσιάζονται στο Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4: Τα ανόργανα στοιχεία του Εθνικού Συνταγολογίου του 1906. 

O  Γερμανός γιατρός Paul Ehrlichmann και ο Robert Koch ήταν οι πρώτοι που 

συνέβαλλαν στη σύγχρονη ιατρική, με τις επιστημονικές προσεγγίσεις τους στην 

ανάπτυξη των ενώσεων του αρσενικού και του χρυσού, αντίστοιχα, για τη θεραπεία 

διαφόρων ασθενειών. Η συμβολή του Paul Ehrlichmann, ο οποίος θεωρείται ο 

πατέρας της σύγχρονης ανοσολογίας, περιελάμβανε έρευνα των φαρμακευτικών 

ιδιοτήτων ενώσεων αρσενικού. Η έρευνα του Robert Koch για την αντιβακτηριακή 

δραστικότητα του Κ[Au(CN)2], κατά την αναζήτηση μιας θεραπείας για την 

φυματίωση, οδήγησε τελικά στην επιτυχή χρήση του  «θειολικού» χρυσού για τη 

θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Παρόλα αυτά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
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πόλεμο απαγορεύθηκε η χρήση «ανόργανων-μεταλλικών» φαρμάκων λόγω της 

οξείας τοξικότητας των παραδοσιακά χρησιμοποιούμενων ανόργανων ενώσεων που 

βασίζονταν στα As, Hg και Pb.  

H τότε επικρατούσα αντίληψη για τα «μεταλλικά φάρμακα» άλλαξε προς το τέλος 

της δεκαετίας του 1960, με την ανακάλυψη του αντικαρκινικού φαρμάκου cis-platin 

(Σχήμα 5) από τον Barnett Rosenberg, το οποίο χορηγείται με ενδοφλέβεια ένεση για 

την αντιμετώπιση των όγκων των όρχεων, των ωοθηκών, της κεφαλής και του 

λαιμού. Το cis-platin έχει βρεθεί πολύ αποτελεσματικό εναντίον του καρκίνου των 

όρχεων, όταν αυτός διαγνωστεί νωρίς.  

 

Σχήμα 5: Η δομή του cis-platin (αριστερά) και η δομή του auranofin (δεξιά). 

Επίσης το auranofin [Au(Pet3)(ttag)] (όπου ttag: τέτρα-Ο-ακετυλοθειογλυκόζη), είναι 

το πρώτο φάρμακο που χορηγήθηκε από το στόμα, για την αντιμετώπιση της 

ρευματοειδής αρθρίτιδας (Σχήμα 5). 
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Β. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Μn7,8 

Το μαγγάνιο είναι μέταλλο με σχετική αφθονία, που αποτελεί το 0.085% του φλοιού 

της Γης. Έχει ατομικό αριθμό 25, ατομικό βάρος 54.9380 και η ηλεκτρονιακή του 

διαμόρφωση είναι [Αr] 4s
2
 3d

5
. Ανήκει στην ομάδα της πρώτης σειράς των στοιχείων 

μετάπτωσης και αποτελείται από ένα φυσικό ισότοπο, το 
55

Mn, ενώ έχουν βρεθεί 19 

ραδιοϊσότοπα μαγγανίου με τα πιο σταθερά από αυτά το 
53

Mn και το 
54

Mn. To 

στοιχείο αυτό απομονώθηκε από τον Johann Gahn το 1774 στην Σουηδία και παρόλο 

που ο πυρολουσίτης (διοξείδιο του μαγγανίου) ήταν γνωστός από την αρχαία εποχή, 

μέχρι τον 18
ο
 αιώνα όλα τα ορυκτά του μαγγανίου θεωρούνταν ως ορυκτά του 

μαγνησίου ή/και του σιδήρου. Έτσι, ο πυρολουσίτης  ονομαζόταν «μαύρη μαγνησία» 

ή και «ψευδής μαγνήτης», αφού έμοιαζε με ορυκτό του σιδήρου αλλά δεν είχε 

μαγνητικές ιδιότητες. Ο αναγραμματισμός της λέξης magnesia σε manganese που 

θεωρείται ότι έγινε κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, δημιούργησε τη ρίζα από την 

οποία προήλθε το όνομα του μετάλλου. Το μαγγάνιο έχει χρώμα γκρι-λευκό και 

μοιάζει με τον σίδηρο. Έχει θερμοκρασία τήξης 1245 C
o 

και θερμοκρασία βρασμού 

1962 C
o
. Σε θερμοκρασία δωματίου, το μαγγάνιο δεν αντιδρά ιδιαίτερα με τον αέρα, 

παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ηλεκτροθετικό. Ωστόσο αντιδρά με Ο2 προς 

σχηματισμό οξειδίου του μαγγανίου Mn3O4, με Ν2 για να δώσει το νιτρίδιο Mn3N2 

και με Cl2 σχηματίζοντας MnCl2. Αντιδρά με Βr2, I2 ή F2 σχηματίζοντας αντίστοιχα 

ΜnBr2, MnI2 και αμφότερα τα MnF2 και MnF3 ενώ τέλος διαλύεται εύκολα σε αραιά 

οξέα σχηματίζοντας άλατα του Mn(II) ([Mn(H2O)6]
2+

) μαζί με αέριο H2. 

 Το μαγγάνιο μπορεί να βρεθεί σε ελεύθερη μορφή στη φύση, συνήθως όμως σε 

συνδυασμό με τον σίδηρο, όπως επίσης και σε πολλά μεταλλεύματα. Μεγάλες 

ποσότητες (άνω των 10
12

 τόνων) “οζιδίων μαγγανίου” που έχουν ανακαλυφθεί στα 

εδάφη ωκεανών, και περιέχουν 24% Mn καθώς επίσης πολλά άλλα μέταλλα σε 

μικρότερη αφθονία, μπορούν να αποτελέσουν πηγή μαγγανίου. Η μεγαλύτερη 

ποσότητα μαγγανίου σήμερα λαμβάνεται από μεταλλεύματα με πιο κοινά τον 

πυροσουλίτη (MnO2) και τον ροδοχροσίτη (MnCO3). Σχεδόν όλο το μαγγάνιο που 

παράγεται εμπορικά χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χάλυβα ως σιδηρομαγγάνιο. 

Οι πιο συνηθισμένοι αριθμοί οξείδωσης του μαγγανίου είναι +2, +3, +4, +6, +7, 

παρόλο όμως που μπορούν να παρατηρηθούν όλοι οι αριθμοί οξείδωσης μεταξύ του 0 

και του +7. Η πιο σταθερή οξειδωτική κατάσταση είναι η +2 με τις +3, +4, και την  

+6 να καθίστανται ολοένα και λιγότερο σταθερές. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί 

φαίνονται κάποια σύμπλοκα του μαγγανίου σε διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις 

και οι αντίστοιχοι αριθμοί συναρμογής. 
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενώσεων του Mn σε διάφορες 

οξειδωτικές καταστάσεις και οι αριθμοί ένταξης του σε αυτές. 

Οξειδωτική 

κατάσταση 

Αριθμός 

συναρμογής 

Γεωμετρία Παραδείγματα 

MnII, d
5
 2 Γραμμικό Mn[C(SiMe3)3]2 

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

 4 Τετράεδρο MnCl4]
2−

 

 4 Τετράγωνο [Mn(H2O)4]SO4·H2O 

 5 Τριγωνικό διπυραμιδικό [Mn(trenMe6)Br]Br 

 5 Παραμορφωμένο 

τριγωνικό διπυραμιδικό 

[Mn(ntb)Cl]Cl 

 6 Οκτάεδρο [Mn(H2O)6]
2+

 

 6 Παραμορφωμένο 

οκτάεδρο 

[Mn(bipy)3]
2+

 

 7 

 

Πενταγωνικό 

διπυραμιδικό 

[MnX2(N5macrocycle)] 

 7 Παραμορφωμένο 

πενταγωνικό 

διπυραμιδικό 

[Mn(dmu)2(NO3)2] 

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

MnIII, d
4
 3 Επίπεδο τριγωνικό Mn[N(SiMe3)2] 

 4 Τετράγωνο [Mn(S2C6H3Me)2]
−
 

 5 Τετραγωνικο 

πυραμιδικό 

[bipyH2]MnCl5 

 5 Τριγωνικό διπυραμιδικό MnI3(PMe)2 

 6 Οκτάεδρο Mn(acac)3 

 6 Παραμορφωμένο 

οκτάεδρο 

MnF3, Mn(terpy)F3 

MnIV, d
3
 4 Τετράεδρο Mn(1-norbornyl)4 

 6 Οκτάεδρο MnO2,[MnCl6]
2−

 

MnV, d
2
 4 Τετράεδρο MnO4

3−
,[Mn(NBut )2(μ-

NBut )]2
2−

 

MnVI, d
1
 4 Τετράεδρο MnO4

2−
, [Mn(NBut )2(μ-

NBut )]2 

MnVII, d
0
 3 Επίπεδο MnO3

+
 

 4 Τετράεδρο MnO4
−
,MnO3F,  

MnCl(NBut )3 

  

Μαγγάνιο(ΙΙ) 

Όπως προαναφέραμε, η πιο γνωστή και σταθερή οξειδωτική βαθμίδα του μαγγανίου 

είναι η +2. Σε ουδέτερα ή όξινα υδατικά διαλύματα απαλού χρώματος  ροζ ενώσεις 

[Mn(H2O)6]
2+

 είναι παρούσες, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην οξείδωση, ενώ σε 

βασικά διαλύματα σχηματίζεται το Mn(OH)2 που εύκολα οξειδώνεται  από τον αέρα. 

Το ιόν Μn(II) είναι «σκληρό» οξύ, προτιμά για υποκαταστάτες του δότες Ο παρά Ν-

δότες, ενώ πολλές ενώσεις είναι επίσης γνωστές με P, As και S-δότες. Στο Σχήμα 6 

φαίνονται οι ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις για σύμπλοκα υψηλού και χαμηλού σπιν. 
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Τα περισσότερα σύμπλοκα Mn(II) είναι υψηλού σπιν d
5
 ενώ λίγες ενώσεις χαμηλού 

σπιν έχουν απομονωθεί, με το σύμπλοκο [Mn(CN)6]
4- 

να αποτελεί το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι αριθμοί συναρμογής και οι γεωμετρίες ποικίλουν 

εξαιτίας της έλλειψης ενέργειας σταθεροποίησης πεδίου υποκαταστατών για την 

διαμόρφωση υψηλού σπιν του Mn(II) και φαίνεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τους υποκαταστάτες αλλά και από ηλεκτρονιακά φαινόμενα. Το Mn(ΙΙ) είναι το 

μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα δισθενή μέταλλα μετάπτωσης της πρώτης γραμμής, 

ενώ η πιο συχνά παρατηρούμενη γεωμετρία συναρμογής του είναι η οκταεδρική 

(αριθμός συναρμογής 6). Έχουν επίσης παρατηρηθεί πεντα-ενταγμένα σύμπλοκα με 

τετραγωνική πυραμιδική ή τριγωνική διπυραμιδική γεωμετρία, και ενίοτε τετρα-

ενταγμένα σύμπλοκα με τετραεδρική γεωμετρία, ενώ υψηλότεροι αριθμοί ένταξης (7 

και 8) είναι πιο κοινοί από ότι για άλλα μέταλλα μετάπτωσης της πρώτης σειράς, ως 

αποτέλεσμα του μεγαλύτερου μεγέθους του Mn(II). Στο Σχήμα 7 φαίνεται η σχάση 

των d τροχιακών για οκταεδρική τετραεδρική και επίπεδη τετραγωνική γεωμετρία. 

Σε οκταεδρικά πεδία υψηλού σπιν η διαμόρφωση δίνει απαγορευμένου σπιν καθώς 

και απαγορευμένης συμμετρίας μεταβάσεις, εξηγώντας έτσι το απαλό χρώμα των 

ενώσεων αυτών. Σε τετραεδρικό περιβάλλον, οι μεταβάσεις εξακολουθούν να είναι 

απαγορευμένου σπιν όμως δεν είναι πλέον απαγορευμένης συμμετρίας. Συνεπώς, 

είναι περίπου 100 φορές ισχυρότερες από τις προηγούμενες (απαγορευμένου σπιν και 

απαγορευμένης συμμετρίας) και οι ενώσεις αυτές έχουν ανοιχτό κίτρινο- πράσινο 

χρώμα. Σε διαμορφώσεις χαμηλού σπιν, οι ενώσεις χρωματίζονται έντονα εφόσον 

επιτρεπόμενου σπιν μεταπτώσεις παρατηρούνται στην ορατή περιοχή. 

 

Σχήμα 6: Ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις για σύμπλοκα υψηλού και χαμηλού σπιν 

Μn(II). 
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Σχήμα 7: Η σχάση των d τροχιακών για οκταεδρική, τετραεδρική και επίπεδη 

τετραγωνική γεωμετρία. 

 

 

Μαγγάνιο(ΙΙΙ) 

Η χημεία του μαγγανίου(ΙΙΙ) περιλαμβάνει κυρίως διπυρηνικά, τριπυρηνικά και 

τετραπυρηνικά σύμπλοκα με όξο, αλκόξο και καρβοξυλικές/καρβοξυλάτο γέφυρες. 

Τα σύμπλοκα αυτά έχουν την τάση να βρίσκονται σε μικτές οξειδωτικές καταστάσεις 

όπως Mn(II,III) και Mn(III,IV) ενώ οι δομές τους επιβεβαιώνονται με 

φασματοσκοπικές και κρυσταλλογραφικές μεθόδους. Οι μονοπυρηνικές ενώσεις 

σταθεροποιούνται συνήθως με υποκαταστάτες βάσεις Schiff, υποκαταστάτες με βάση 

το άζωτο, και μακροκυκλικούς υποκαταστάτες. Οι πιο συχνοί αριθμοί ένταξης του 

μεταλλοϊόντος που έχουν παρατηρηθεί μέχρι και σήμερα είναι 5 και 6. Στο Σχήμα 8 

φαίνονται οι ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις για σύμπλοκα υψηλού και χαμηλού σπιν.  

Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του Mn(III) είναι 3d
4
, και συνεπώς, η υψηλού σπιν 

διαμόρφωση σε οκταεδρικό πεδίο υπόκειται σε Jahn-Teller παραμόρφωση. Οι 

παραμορφώσεις αυτές συχνά χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό του Mn(III) σε 

ενώσεις που περιέχουν Mn σε διάφορες οξειδωτικές καταστάσεις, ενώ τέλος 

υπάρχουν λίγα παραδείγματα ενώσεων χαμηλού σπιν, όπως οι ενώσεις [Μn(CN)6]
3-

και [MnH3(dmpe)
2
]. Τα ηλεκτρονιακά φάσματα αυτών των d

4 
συστημάτων, έχουν 

επιτρεπόμενες d-d μεταβάσεις, και συνεπώς οι ενώσεις τους είναι έντονα 

χρωματισμένες σε σχέση με αυτές του Mn(II). 
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Σχήμα 8: Ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις για σύμπλοκα υψηλού και χαμηλού σπιν 

Μn(IIΙ). 

 

Μαγγάνιο(ΙV) 

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

σε υδατικό διάλυμα. Μεγάλο μέρος της χημείας του Mn(IV) περιλαμβάνει 

υποκαταστάτες δότες οξυγόνου. Οι ενώσεις είναι γενικά υψηλού σπιν d
3
 και πολλές 

από αυτές είναι οκταεδρικές οι οποίες εμφανίζουν μαγνητικές ροπές κοντά στο 3.87 

μΒ. 

 

Μαγγάνιο (V), (VI) και (VII) 

Οι οξειδωτικές βαθμίδες (V), (VI) και (VII) συναντώνται συχνά στις ενώσεις του 

μαγγανίου. Οι περισσότερες από τις ενώσεις αυτές περιλαμβάνουν όξο 

υποκαταστάτες. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ενώσεις σε αυτές τις οξειδωτικές 

βαθμίδες που έχουν συντεθεί και  χαρακτηριστεί, με νιτρίδο και ίμιδο υποκαταστάτες. 

Στα σύμπλοκα του Mn(V) που έχουν ερευνηθεί ο πιο κοινός αριθμός συναρμογής 

είναι 4 ενώ περιέχουν κυρίως οξυγονούχους και κυανιούχους υποκαταστάτες, άτομα 

αζώτου ως δότες αλλά και βάσεις Schiff. Στα σύμπλοκα  του Mn(VI) ο πιο 

συνηθισμένος αριθμός συναρμογής ένταξης του είναι το 4 ενώ τέλος οι πιο 

συνηθισμένοι αριθμοί ένταξης του Mn(VII) είναι 3 και 4. 
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Γ. Η ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Mn7-19 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για τη βιοανόργανη χημεία 

του μαγγανίου, και ειδικότερα για τη δομική και λειτουργική μοντελοποίηση των 

μεταλλοπρωτεϊνών Mn. H οξειδωτική κατάσταση Mn(II) είναι η πιο διαδεδομένη στα 

βιολογικά συστήματα, μολονότι η κυκλική αντίδραση οξειδοαναγωγής Mn
2+  

↔   

Mn
3+

 παρατηρείται σε μεταλλοένζυμα όπως η υπεροξειδική δισμουτάση  και η 

καταλάση. Σε σχέση με τα υπόλοιπα βιολογικά σημαντικά μέταλλα μετάπτωσης, το 

Mn(II)  έχει ενδιάμεση ακτίνα και θεωρείται «σκληρό» στη χημική του φύση. Ένα 

«σκληρό» κατιόν χαρακτηρίζεται από χαμηλή πολωσιμότητα, σχετικά μικρή ιοντική 

ακτίνα και μεγάλο φορτίο. Συνεπώς, το Mn(II) προτιμάει  «σκληρούς» 

υποκαταστάτες για να συμπληρώσει τη σφαίρα συναρμογής του, όπως είναι τα 

αρνητικά φορτισμένα άτομα οξυγόνου του ασπαρτικού και του γλουταμινικού 

αμινοξέος, καθώς και άτομα οξυγόνου από την ασπαραγίνη, την γλουταμίνη και 

μικρά μόρια ή ιόντα όπως: Η2Ο, ΗΟ
-
 ή Ο2. Τα ιμιδαζολικά άτομα Ν της ιστιδίνης 

είναι πιθανοί υποκαταστάτες οριακής σκληρότητας, ενώ  τα μεγαλύτερα, και πιο 

πολώσιμα άτομα S  της κυστεϊνης και της μεθειονίνης θεωρούνται «μαλακοί» 

υποκαταστάτες και επομένως δεν αποτελούν ευνοούμενους υποκαταστάτες για το 

Mn(II).  

Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσαμε να αναφέρουμε και να αναλύσουμε ορισμένα 

αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα μέχρι τώρα γνωστά ένζυμα που περιέχουν μονο-, 

δι-, τρι- και τετρα-πυρηνικά σύμπλοκα μαγγανίου στο ενεργό τους κέντρο. 

Γ1. Ένζυμα που περιέχουν μαγγάνιο στο ενεργό τους κέντρο
6,7 

Ι) Μονοπυρηνικά ένζυμα μαγγανίου  

1) Mn-υπεροξειδάση 

Οι υπεροξειδάσες είναι αιμικές πρωτεΐνες, οι οποίες καταλύουν την οξείδωση μιας 

μεγάλης ποικιλίας υποστρωμάτων. Στη φύση, η αποικοδόμηση του ξύλου 

επιτυγχάνεται σχεδόν αποκλειστικά με μύκητες, όπως οι Phanerochaete 

chrysosporium και Ceriporiopsis Sybvermispora. Η λιγνίνη, η οποία αντιστοιχεί στο 

ένα τρίτο του βάρους του ξύλου, αποικοδομείται in vivo με αρκετά εξωκυτταρικά 

ένζυμα που εκκρίνονται από τους μύκητες αυτούς. Μεταξύ των πιο μελετημένων 

μυκήτων, είναι ο μύκητας Phanerochaete chrysosporium που εκκρίνει τουλάχιστον 

δυο λιγνιτικές υπεροξειδάσες: την υπεροξειδάση της λιγνίνης (LiP) και την Mn-

υπεροξειδάση (MnP). Τόσο η LiP όσο και η MnP περιέχουν στο ενεργό τους κέντρο 

ένα κέντρο αιμικού σιδήρου, ενώ αναλύοντας την κρυσταλλική δομή της MnP, 

προκύπτει ότι περιέχει και ένα κέντρο δέσμευσης Mn(II) το οποίο φαίνεται να είναι 

χαλαρά δεσμευμένο, υποδηλώνοντας ότι το Mn(ΙΙ) μπορεί να απελευθερώνεται στο 

περιβάλλον μετά την οξείδωση. Το Mn(ΙΙ) έχει οκταεδρική γεωμετρία και 

συναρμόζεται αποκλειστικά με οξυγόνα, τα οποία προέρχονται από δυο γλουταμινικά 
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αμινοξέα, ένα ασπαρτικό αμινοξύ, δυο νερά και μια προπιονάτο-υποκατεστημένη 

αίμη.  

2) Δισμουτάση υπεροξειδίου (SOD) 

Η δισμουτάση του υπεροξειδίου καταλύει την αυτοοξειδοαναγωγή του ιόντος 

σουπεροξειδίου σε υπεροξείδιο και μοριακό οξυγόνο, σύμφωνα με την αντίδραση 1: 

2
 
Ο2

.-
→Ο2

2-
 + Ο2  (1) 

Τρείς διακριτές μορφές SODs είναι μέχρι τώρα γνωστές και κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με τα μεταλλικά ιόντα που έχουν στο ενεργό τους κέντρο. Η Cu, Zn-SOD 

βρίσκεται στα ευκαριωτικά κύτταρα και σε κάποια παθογόνα βακτήρια, η Mn-SOD 

βρίσκεται στα προκαρυωτικά και στα ευκαριωτικά μιτοχόνδρια, ενώ τέλος, η Fe-SOD 

βρίσκεται στα προκαρυωτικά κύτταρα. Η κρυσταλλική δομή του T. thermophilus 

στην οξειδωμένη και στην ανηγμένη μορφή του περιλαμβάνει ένα τριγωνικό 

διπυραμιδικό ιόν Mn(III) συναρμοσμένο με δυο άζωτα (από τις His83 και His170) 

και με ένα οξυγόνο (Asp166) τα οποία βρίσκονται στο ισημερινό επίπεδο, ενώ ένα 

άλλο άζωτο (Ηis28) και ένα οξυγόνο προερχόμενο από Η2Ο/ΟΗ
-
 βρίσκονται σε 

αξονικές θέσεις. 

 

Σχήμα 9: Το ενεργό κέντρο της Mn-SOD. 

3) Ανόργανη πυροφωσφατάση 

Η ανόργανη πυροφωσφατάση (PPiase) βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα ζωτικά κύτταρα, 

εφόσον καταλύει την υδρόλυση του πυροφωσφορικού ανιόντος P2O7
2-

 σε φωσφορικό 

ανιόν. Όλες οι γνωστές PPiases απαιτούν ένα δισθενές μεταλλικό ιόν για την 

κατάλυση, με το Mg(II) να εμφανίζει συνήθως την υψηλότερη δραστικότητα. Το 

ενεργό κέντρο από διάφορους μικροοργανισμούς έχει αναλυθεί με Κρυσταλλογραφία 

Ακτινών Χ και υποδεικνύει την παρουσία ενός δισθενούς ιόντος Mn(II), το οποίο 

φέρει ως υποκαταστάτες πλευρικές αλυσίδες ιστιδίνης και γλουταμικού οξέος. 
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Σχήμα 10: Σχηματική απεικόνιση του ενεργού κέντρου της ανόργανης 

πυροφωσφατάσης. 

 

4) Οξαλική αποκαρβοξυλάση 

Η οξαλική αποκαρβοξυλάση καταλύει την μετατροπή του οξαλικού οξέος σε 

μυρμηκικό οξύ και CO2, ενώ απαιτεί οξυγόνο και Mn(II) για να δράσει. Δομικά το 

ένζυμο από το Bacillus Subtilis ανήκει στην υπεροικογένεια των ενζύμων “cupin”. Το 

μόριο διαθέτει δυο υπομονάδες με κάθε υπομονάδα να διαθέτει μια θέση πρόσδεσης 

Mn(II) οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 26 Å. Οι σφαίρες ένταξης και των δυο Mn(ΙΙ) 

αποτελούνται από τρεις ιστιδίνες και ένα γλουταμινικό αμινοξύ. Το ένα Mn(ΙΙ)  

ολοκληρώνει την οκταεδρική του συναρμογή με δυο μόρια νερού, ενώ το άλλο 

συμπληρώνει τη σφαίρα συναρμογής του με ένα μόριο νερού και ένα ιόν 

μυρμηγκικού οξέος. 

 

Σχήμα 11: Σχηματική απεικόνιση του ενός εκ των δυο ενεργών κέντρων της 

οξαλικής αποκαρβοξυλάσης από το Bacillus subtilis. Το άλλο ενεργό κέντρο έχει 

παρόμοια δομή, στην οποία ένα μόριο νερού αντικαθιστά το μυρμηγκικό οξύ. 
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ΙΙ) Ένζυμα με διπυρηνικό ενεργό κέντρο 

1) Αμινοπεπτιδάση 

Η αμινοπεπτιδάση P είναι ένα τετραμερές το οποίο υδρολύει τους αμινοτελικούς X-

Pro πεπτιδικούς δεσμούς (όπου Χ οποιοδήποτε αμινοξύ). Η αμινοπεπτιδάση P από το 

Escherichia coli έχει αποδειχθεί, με χρήση φασματοσκοπίας EPR και EXAFS, ότι 

περιέχει ένα διπυρηνικό κέντρο Mn(II) στο ενεργό της κέντρο, με τα μεταλλικά ιόντα 

Mn(II) να απέχουν μεταξύ τους ~3.3 Å. Και τα δυο Mn(II) βρίσκονται σε οκταεδρική 

γεωμετρία ενώ γεφυρώνονται από ένα μόριο νερού, ένα γλουταμινικό αμινοξύ 

(Glu406) και ένα ασπαραγινικό οξύ (Asp271). Η σφαίρα συναρμογής για το ένα 

κέντρο Mn(II) ολοκληρώνεται από μια ιστιδίνη (His354) ένα γλουταμινικό αμινοξύ 

(Glu383) και ένα μόριο νερού, ενώ τη σφαίρα ένταξης του δεύτερου Mn(II) 

συμπληρώνει ένα ασπαραγινικό οξύ (Asp260) το οποίο συναρμόζεται χηλικά και ένα 

μόριο  νερού. 

 

Σχήμα 12: Το ενεργό κέντρο της αμινοπεπτιδάσης P από το E.Coli. 

2) Αργινάση 

Η αργινάση είναι το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την υδρόλυση της L- αργινίνης σε 

L-ορνιθίνη και ουρία. Η κρυσταλλική της δομής, η λειτουργία και ο μηχανισμός 

κατάλυσής της θα συζητηθούν αναλυτικότερα παρακάτω. 

3) Καταλάση 

Οι καταλάσες προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτικές βλάβες παγιδεύοντας το 

Η2Ο2 που παράγεται, κατά την αναγωγή του οξυγόνου, μια σημαντική λειτουργία, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι το 10% του οξυγόνου που χρησιμοποιείται στην κυτταρική 

αναπνοή μπορεί να αναχθεί σε Η2Ο2. Με τον τρόπο αυτό, εμποδίζονται ανεπιθύμητες 

αντιδράσεις του Η2Ο2 προς ρίζες υδροξειδίου που είναι ικανές να προκαλέσουν 

κυτταρική ζημιά. Οι καταλάσες καταλύουν την αντίδραση αυτοοξειδοαναγωγής του 

Η2Ο2  σύμφωνα με την αντίδραση 2: 

2 Η2Ο2 → Ο2 + 2
 
Η2Ο   (2) 
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Αναφορικά με τη δομή του ενεργού κέντρου, οι καταλάσες μπορούν να ταξινομηθούν 

ως αιμικά ή μη αιμικά ένζυμα. Οι μη αιμικές καταλάσες, παρούσες στα plamtarum 

Lactobacillus, Thermus thermophilus, Thermus album και σε άλλα βακτήρια, 

περιέχουν διπυρηνικά κέντρα Mn στα ενεργά τους κέντρα τα οποία κάνουν κύκλους 

μεταξύ των οξειδωτικών καταστάσεων [Mn2
II
] και [Mn2

III
]. Ωστόσο είναι γνωστές και 

οι μεταβολές μεταξύ των καταστάσεων [Mn2
II,ΙII

] και [Μn2
III,IV

]. Τα οξειδωτικά 

επίπεδα [Mn2
II
], [Mn2

III
] και [Μn2

III,IV
] είναι επίσης γνωστά ως η ανηγμένη, η 

οξειδωμένη και η υπεροξειδωμένη μορφή αντίστοιχα. Η κρυσταλλική δομή της Mn-

καταλάσης του T. Thermophilus (στην οξειδωμένη κατάσταση) έχει αναφερθεί σε 

ανάλυση 3 Å, ενώ προσφάτως τόσο η ανηγμένη όσο και η οξειδωμένη μορφή έχουν 

βελτιστοποιηθεί σε ανάλυση 1.6 Å και 1.4 Å, αντίστοιχα. Το διμαγγανικό κέντρο 

βρίσκεται σε μια υδρόφοβη περιοχή στο κάτω μέρος ενός καναλιού βάθους 18 Å και 

η  απόσταση Mn-Mn είναι 3.03 Å. Στο διπυρηνικό μεταλλικό κέντρο το Mn1 είναι 

συναρμοσμένο με το καρβοξυλάτο οξυγόνο ενός γλουταμινικού καταλοίπου, ένα 

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

Mn2 είναι συναρμοσμένο με ένα άζωτο ιμιδαζολικού δακτυλίου μιας ιστιδίνης και 

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

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

από τα καρβοξυλάτο οξυγόνα ενός τρίτου γλουταμινικού καταλοίπου. 

 

 

Σχήμα 13: To ενεργό κέντρο της καταλάσης. 

4) Πρωτεϊνική φωσφατάση  

Οι πρωτεϊνικές φωσφατάσες είναι ένζυμα τα οποία καταλύουν την υδρόλυση των 

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

διαφορετικοί τύποι πρωτεϊνικών φωσφατασών, γνωστοί ως ΡΡ1, ΡΡ2Α, PP2B, και 

PP2C. Εκτός από την PP2C, οι άλλες τρεις μορφές του ενζύμου σχετίζονται 

εξελικτικά. Η ανθρώπινη PP2C περιέχει ένα διπυρηνικό ενεργό κέντρο μαγγανίου 

στο οποίο τα δυο Mn γεφυρώνονται με μια ύδροξο-γέφυρα και ένα ασπαραγινικό 

κατάλοιπο. Το Mn1 είναι  επιπλέον συναρμοσμένο με τρία μόρια H2O και το 

καρβοξυλάτο οξυγόνο μιας γλυκίνης ενώ το Mn2 συμπληρώνει τη σφαίρα 

συναρμογής του με δυο μόρια H2O και με δυο ασπαραγινικά κατάλοιπα. 
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Σχήμα 14: To ενεργό κέντρο της ανθρώπινης πρωτεϊνικής φωσφατάσης PP2C. 

 

ΙΙΙ) Ένζυμα με τετραπυρηνικό ενεργό κέντρο 

ΟΕC (Oxygen Evolving Complex) του φωτοσυστήματος ΙΙ 

Το σημαντικότερο και πιο διεξοδικά μελετημένο σύμπλοκο του Mn που απαντάται σε 

βιολογικά συστήματα είναι το «Κέντρο Παραγωγής Οξυγόνου» (Oxygen Evolving 

Center, OEC), το οποίο αποτελεί το ενεργό κέντρο του Φωτοσυστήματος ΙΙ (PS II), 

ενός πολυπρωτεϊνικού συμπλέγματος που απαντάται κατά μήκος της κυτταρικής 

μεμβράνης των θυλακοειδών (grana) στους χλωροπλάστες των ανώτερων φυτών, των 

κυανοβακτηρίων και των πράσινων φυκιών και αποτελεί ένα μικρό τμήμα της 

φωτοσυνθετικής αλυσίδας. Η αντίδραση που καταλύεται από το «Κέντρο Παραγωγής 

Οξυγόνου» είναι η φωτοχημική οξείδωση του H2O σε Ο2 με ταυτόχρονη παραγωγή 

ενέργειας υπό τη μορφή ATP και αναγωγικό δυναμικό υπό τη μορφή ανηγμένης 

φερρεδοξίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγωγή του CO2. Η αντίδραση αυτή 

είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη ζωής στον πλανήτη, καθώς είναι η 

μοναδική πηγή παραγωγής μοριακού Ο2. 

Το Φωτοσύστημα ΙΙ απομονώθηκε για πρώτη φορά με τη μορφή μονοκρυστάλλου 

και μελετήθηκε η κρυσταλλική του δομή με κρυοηλεκτρονική μικροσκοπία και 

διακριτική ικανότητα 8 Å το 1998 από το κέντρο αντίδρασης ενός ανώτερου φυτικού 

οργανισμού. Όμως, πειραματικά, η κρυστάλλωση του Φωτοσυστήματος ΙΙ από τα 

ανώτερα φυτά αποδείχτηκε να είναι αρκετά δύσκολη και έτσι οι ερευνητές 

στράφηκαν στην απομόνωσή του από δύο κυρίως θερμοανθεκτικά κυανοβακτήρια: το 

Thermosynechococcus vulcanus και το Thermosynechococcus elongatus, από τα 

οποία έχει απομονωθεί το Φωτοσύστημα ΙΙ με διακριτική ικανότητα ως και 1.9 Å. Η 

κρυσταλλογραφική ασύμμετρη μονάδα περιέχει ένα διμερές του Φωτοσυστήματος ΙΙ, 

όπου τα δύο μονομερή είναι σχεδόν ταυτόσημα μεταξύ τους (Σχήμα 15). Οι 

διαστάσεις της μοναδιαίας κυψελίδας του διμερούς είναι: 105 Å/205 Å /110 Å (για 

τους  άξονες a, b, c, αντίστοιχα).  

Κάθε μονομερές περιλαμβάνει 19 πρωτεϊνικές υπομονάδες, αρκετά μόρια 

χλωροφύλλης a και κάποια μόρια καροτενοειδών τα οποία αναγνωρίστηκαν ως μόρια 

β-καροτένιου. Επίσης περιέχει ένα πενταπυρηνικό ετεγροπυρηνικό σύμπλοκο Μn-Ca, 
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ένα b και ένα c μόριο αίμης, δύο μόρια πλαστοκινόνης, δύο μόρια φαιοφυτίνης, ένα 

ιόν μη αιμικού σιδήρου καθώς και δύο ανθρακικά ανιόντα, από τα οποία το ένα 

πιθανώς να εμπλέκεται στην οξείδωση του νερού δρώντας ως υποκαταστάτης του 

πενταπυρηνικού συμπλόκου Mn-Ca. 

Το «Κέντρο Παραγωγής Οξυγόνου» περιλαμβάνει ένα πενταπυρηνικό ετεροπυρηνικό 

σύμπλοκο Μn-Ca, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή του αυλού του θυλακοειδούς 

κοντά στην α-έλικα της πρωτεϊνικής υπομονάδας D1 και περιβάλλεται, κυρίως, από 

κατάλοιπα αμινοξέων που υπάρχουν πάνω σε αυτήν, καθώς και από πλευρικές 

αλυσίδες που προέρχονται από το τμήμα της  πρωτεϊνικής υπομονάδας CP43 που 

βρίσκεται στον αυλό του θυλακοειδούς. Κοντά στο «Κέντρο Παραγωγής Οξυγόνου» 

βρίσκονται οι δύο υπομονάδες του κυτοχρώματος b559, ο πορφυρινικός  δακτύλιος 

ενός μορίου αίμης του κυτοχρώματος c550 (PsbV), μία εξωμεμβρανική 

μεταλλοπρωτεΐνη που μαζί με τις πρωτεΐνες PsbO και PsbU συγκρατούν το OEC και 

διατηρούν την τρισδιάστατη δομή ολόκληρου του διμερούς (Σχήμα 16). 

 

Σχήμα 15: Το διμερές του φωτοσυστήματος ΙΙ. 

 

Σχήμα 16: Η δομή του μονομερούς του Φωτοσυστήματος ΙΙ. 
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Γ2. Η Αργινάση 

Ι) Εισαγωγή 

Η αργινάση (υδρολάση της L-αργινίνης ή αμιδινοϋδρολάση) είναι ένα υδρολυτικό 

ένζυμο υπεύθυνο για την μετατροπή της αργινίνης σε ορνιθίνη και σε ουρία η οποία 

είναι ένα μόριο σχετικά μικρό, ουδέτερο, πλούσιο σε άζωτο και πολύ διαλυτό στο 

νερό. Συνεπώς, η αργινάση διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο στον μεταβολισμό του 

αζώτου αποσπώντας την ουρία από το μόριο που την μεταφέρει, την αργινίνη. Η 

αργινάση είναι μια πρωτεΐνη ευρέως απαντώμενη στην βιόσφαιρα και βρίσκεται σε 

όλο το εξελικτικό φάσμα, σε οργανισμούς τόσο  διαφορετικούς μεταξύ τους όπως τα 

βακτήρια, οι ζυμομύκητες, τα φυτά, τα ασπόνδυλα και τα σπονδυλωτά. Ολόκληρο το 

βασίλειο των ζώων μπορεί τα ταξινομηθεί σε ομάδες ανάλογα με το πως αυτά 

χρησιμοποιούν την αργινάση, για την απόρριψη της περίσσειας αζώτου ή όχι.  

Το 1828 ο Friedrich Wöhler κατάφερε να συνθέσει ουρία από ανόργανες πρόδρομες 

ουσίες, ενώ εκατό χρόνια μετά οι Krebs και Henseleit  έδειξαν, το 1928, με μια σειρά 

πειραμάτων στα οποία χρησιμοποίησαν ηπατικά είδη και μανομετρικές αναλύσεις, 

ότι η ορνιθίνη παράγει ουρία, παρουσία αργινάσης Αυτό αποτέλεσε την πρώτη 

επίδειξη ενός κυκλικού μεταβολικού μονοπατιού (ο κύκλος της ουρία ή κύκλος των 

Krebs-Henseleit) και άνοιξε το δρόμο για την μετέπειτα αποσαφήνιση πολλών 

μεταβολικών μονοπατιών. Η αργινάση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το ένζυμο που 

είναι υπεύθυνο για την «κυκλική φύση» του κύκλου της ουρίας, επειδή ουσιαστικά 

όλοι οι οργανισμοί συνθέτουν αργινίνη χρησιμοποιώντας τα άλλα τέσσερα ένζυμα 

του κύκλου της ουρίας, αλλά μονάχα αυτοί που διαθέτουν αργινάση είναι ικανά να 

πραγματοποιήσουν ένα πλήρη κύκλο ουρίας. 

ΙΙ) Αντιδράσεις στον κύκλο της ουρίας
 

Ο κύκλος της ουρίας συμβαίνει στο ήπαρ των περισσοτέρων σπονδυλωτών. Η 

αργινάση είναι ένα από τα πέντε ένζυμα που λαμβάνουν μέρος στον κύκλο αυτό. Τα  

άλλα τέσσερα είναι η  τρασκαρβαμοϋλάση της ορνιθίνης, η συνθετάση του 

αργινινοηλεκτρικού, η λυάση του αργινινοηλεκτρικού και η συνθετάση του 

φωσφορικού καρβαμοϋλίου. Το πρώτο βήμα του κύκλου είναι η σύνθεση του 

φωσφορικού καρβαμοϋλίου από ιόν αμμωνίου και ένα μόριο όξινου ανθρακικού 

ανιόντος (HCO3
-
). Η αντίδραση πραγματοποιείται σε τρία στάδια, καταλύεται από 

την συνθετάση του φωσφορικού καρβαμοϋλίου και λαμβάνει χώρα στα μιτοχόνδρια. 

Η αντίδραση αυτή χρειάζεται δυο ATP για να ολοκληρωθεί και έτσι είναι ουσιαστικά 

μη αναστρέψιμη. Το δεύτερο βήμα είναι η μεταφορά της καρβαμοϋλο-ομάδας στο 

μόριο της ορνιθίνης με αποτέλεσμα να σχηματιστεί κιτρουλλίνη. Η αντίδραση αυτή 

καταλύεται από την τρασκαρβαμοϋλάση της ορνιθίνης και λαμβάνει χώρα στο 

μιτοχόνδριο. Οι επόμενες τρεις αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα στο κυτταρόπλασμα. 

Στο τρίτο στάδιο, η κιτρουλλίνη συμπυκνώνεται με ένα μόριο ασπαραγινικού, στο 

οποίο βρίσκεται η δεύτερη αμινική ομάδα που θα σχηματίσει την ουρία. Με την 

αντίδραση αυτή σχηματίζεται αργινοηλεκτρικό οξύ και η αντίδραση καταλύεται από 
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την συνθετάση του αργινοηλεκτρικού ενώ το τέταρτο στάδιο, κατά το οποίο το 

αργινοηλεκτρικό διασπάται σε φουμαρικό οξύ και αργινίνη, καταλύεται από την 

λυάση του αργινοηλεκτρικού. Η παραγωγή φουμαρικού στο κύκλο της ουρίας είναι 

το σημείο σύνδεσης του κύκλου της ουρίας με το κύκλο του κιτρικού οξέος. Το 

πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι η υδρόλυση της αργινίνης σε ουρία και ορνιθίνη 

και καταλύεται από την αργινάση. Η ορνιθίνη μεταφέρεται στη συνέχεια μέσα στο 

μιτοχόνδριο ώστε να αρχίσει ένας νέος κύκλος. Η σχηματική απεικόνιση του κύκλου 

της ουρίας φαίνεται στο Σχήμα 17. Η συνολική αντίδραση του κύκλου της ουρίας 

είναι: 

2NH4
+
 + HCO3

-
 + 3ATP

4-
 + H2O → urea + 2ADP

3-
 + 4Pi

2-
 + AMP

2-
 + 5H

+   
(3) 

 

Σχήμα 17: Ο κύκλος της ουρίας. 

 Η βιοανόργανη χημεία της αργινάσης είναι πλούσια, καθώς το ένζυμο αυτό είναι ένα 

από τα πολλά που απαιτούν ένα σύμπλοκο Mn(II)-Mn(II) για την καταλυτική τους 

δραστικότητα in vitro και in vivo. H κρυσταλλική δομή της τριμερούς ηπατικής 

αργινάσης αρουραίου, σε ανάλυση 2.1 Å, αποκαλύπτει ότι το μεταλλικό αυτό 

σύμπλοκο, βρίσκεται στον πάτο μιας σχισμής βάθους 15 Å, του ενεργού κέντρου. 

Από την  ανάλυση της δομής, προκύπτει ότι η υδρόλυση της αργινίνης επιτυγχάνεται 

μέσω ενός μορίου διαλύτη το οποίο ενεργοποιείται από τα δυο μεταλλικά κέντρα τα 

οποία γεφυρώνει. Το μονομερές της αργινάσης ανήκει στην κατηγορία πρωτεϊνών 

α/β, και έχει σφαιρικό σχήμα με διαστάσεις 40 x 40 x 50 Å. Ολόκληρο το τριμερές 

έχει σχετική μοριακή μάζα 105 kDa ενώ η δομή σταθεροποιείται από πολλές 
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αλληλεπιδράσεις van der Waals, δεσμούς υδρογόνου και δεσμούς αλάτων, μεταξύ 

των μονομερών. 

 

Σχήμα 18: Το τριμερές της αργινάσης θηλαστικών. Το σύμπλοκο Mn(II)-Mn(II) στο 

ενεργό κέντρο κάθε μονομερούς, αναπαριστάται από ένα ζευγάρι σφαιρών. 

Στα θηλαστικά, έχουν απομονωθεί δυο ισόμορφα (τύπος Ι και τύπος ΙΙ), τα οποία 

είναι κατά 60% ταυτόσημα στην αλληλουχία των αμινοξέων. Οι δυο αυτοί τύποι 

(Ι&ΙΙ) διαφέρουν στην ιστική κατανομή, στην ανοσολογική απόκριση, στη 

φυσιολογική λειτουργία και σε ορισμένες ενζυματικές ιδιότητες, ενώ  εντοπίζονται σε 

διαφορετικά υποκυτταρικά διαμερίσματα. 

 

ΙΙΙ) Βιολογική λειτουργία 

Ο τύπος Ι της αργινάσης, που βρίσκεται στο ήπαρ, καταλύει το τελικό βήμα του 

κύκλου της ουρίας, το οποίο είναι η υδρόλυση της αργινίνης σε ορνιθίνη και ουρία 

όπως φαίνεται και στην αντίδραση 4:  

 

(4) 
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Η παραγωγή ουρίας παρέχει ένα μηχανισμό για την απέκκριση του αζώτου με την 

μορφή ενός διαλυτού μη τοξικού μορίου (ουρία) αποτρέποντας την συσσώρευση 

υψηλών ποσοστών αμμωνίας.  

Ο τύπος ΙΙ της αργινάσης είναι εξωηπατικός. Καταλύει την ίδια αντίδραση όπως ο 

τύπος Ι, αλλά λόγω της κυτταρικής του θέσης, οδηγεί σε διαφορετικές βιολογικές 

λειτουργίες, που επικεντρώνονται στη ρύθμιση των επιπέδων της L-αργινίνης ή της 

L-ορνιθίνης. Θεωρείται ότι ρυθμίζει τις συγκεντρώσεις της L-αργινίνης, η οποία είναι 

το βιοσυνθετικό πρόδρομο του νιτρικού οξέος (ΝΟ), και συνεπώς λαμβάνει μέρος 

στην πορεία σηματοδότησης του ΝΟ. Επιπλέον, με το να ελέγχει την συγκέντρωση 

της L-ορνιθίνης επηρεάζει τα βιοσυνθετικά μονοπάτια της γλουταμίνης, της 

προλίνης, και των πολυαμινών, και έτσι εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. 

Στο Helicobacteria pylori, το οποίο διαθέτει έναν λειτουργικό κύκλο ουρίας, η 

λειτουργία της αργινάσης είναι να αφαιρεί  την περίσσεια αζώτου από τα κύτταρα 

ενώ σε βακτήρια, όπου ο κύκλος της ουρίας δεν είναι ενεργός, ο ρόλος της αργινάσης 

βρίσκεται ακόμα υπό έρευνα. 

ΙV) Φασματοσκοπικές μελέτες του ενεργού κέντρου του ενζύμου 

Οι φασματοσκοπικές μετρήσεις EPR που έχουν γίνει χρησιμοποιώντας ηπατική 

αργινάση αρουραίου είναι τυπικές για κέντρα [Mn2
ΙΙ
]. Η εξάρτηση της θερμοκρασία 

του φάσματος EPR, μεταξύ 5 και 60Κ για το ένζυμο προτείνει μια μόνο διεγερμένη 

κατάσταση σπιν με το ζεύγος των Mn(II) να έχουν αντισιδηρομαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις (J= -2 cm
-1

). Αυτή η σχετικά μικρή αρνητική σταθερά σύζευξης J 

συμφωνεί περισσότερο με το γεγονός ότι ο γεφυρωτικός υποκαταστάτης είναι μ-H2O 

αντί για μ-ΟΗ
-
. Το διμαγγανικό κέντρο, έχει μια διαμαγνητική απλή θεμελιώδη 

κατάσταση singlet (S=0)  

V) Κρυσταλλική δομή της θηλαστικής αργινάσης και της αργινάσης από 

βακτήρια
 

Η επίλυση της δομής της αργινάσης,  αποτέλεσε την  πρώτη ανάλυση δομής ενός 

λειτουργικού μεταλλοενζύμου που έχει ειδική καταλυτική και φυσιολογική απαίτηση 

για δυο ιόντα Mn(II).  

Η ηπατική αργινάση από αρουραίο είναι ένα ομοτριμερές. Κάθε μονομερές έχει  

σφαιρικό σχήμα με προσεγγιστικό μέγεθος 40 x 50 x 50 Å και περιλαμβάνει ένα 

παράλληλο β-φύλλο οκτώ ελίκων που διευθετούνται με σειρά 2-1-3-8-7-4-5-6 αν 

αριθμηθούν σύμφωνα με την θέση τους στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, πακεταρισμένα 

σε κάθε πλευρά των ελίκων (Α-Ι) σχηματίζοντας μια μονάδα α/β. Κάθε μονομερές  

περιλαμβάνει το δικό του ενεργό κέντρο το οποίο εντοπίζεται στην βάση μιας 

σχισμής βάθους 15 Å (Σχήμα 19). 
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Σχήμα 19: Η δομή του ενός μονομερούς της αργινάσης αρουραίου . Οι β-κλώνοι (1-

8) φαίνονται με σκούρο μπλε χρώμα, οι έλικες (Α-Ι) με μωβ, το μοτίβο ολιγορισμού 

με κόκκινο, ενώ όλα τα υπόλοιπα με γκρι. 

 

Η αργινάση από το B. Caldovelox είναι ένα ομοεξαμερές που σχηματίζεται από τις 

αλληλεπιδράσεις των δυο τριμερών. Κάθε μονομερές περιέχει 299 κατάλοιπα 

αμινοξέων, 24 κατάλοιπα λιγότερα από ότι η αργινάση αρουραίου. Η δομή του 

μονομερούς σε pH 8.5 φαίνεται στο Σχήμα 20 και είναι παρόμοια με αυτή της 

αργινάσης αρουραίου. 

 

Σχήμα 20: Η δομή του ενός μονομερούς της αργινάσης του B.caldovelox . Οι β-

κλώνοι(1-8) φαίνονται με γαλάζιο, οι έλικες  (Α-Ι) με κίτρινο ενώ όλες οι άλλες 

περιοχές με γκρι. 
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Το ενεργό διπυρηνικό κέντρο μαγγανίου 

Τα δυο καταλυτικά ιόντα μαγγανίου, MnA και MnB, βρίσκονται στο κάτω μέρος του 

ενεργού κέντρου και χωρίζονται με απόσταση 3.3 Å, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ Mn
II
 

και υποκαταστατών φαίνονται στον Πίνακα 4. Στην αργινάση από αρουραίο και από 

B. Caldovelox, τα δυο κέντρα μαγγανίου είναι ασύμμετρα υποκατεστημένα, 

υιοθετώντας διαφορετικές σφαίρες ένταξης (Σχήμα 21). Το MnA βρίσκεται πιο βαθιά 

εντοπισμένο, ενώ το MnB είναι πιο κοντά στην επιφάνεια και είναι πιο εκτεθειμένο 

στο υπόστρωμα. Στην αργινάση αρουραίου, το MnA συναρμόζεται από: Νδ 

His101(99), Oδ1 Asp124 (122), Oδ1 Asp128 (126), Oδ1 Asp232 (226), και ένα μόριο 

Η2Ο οδηγώντας σε τετραγωνική πυραμιδική γεωμετρία (οι αριθμοί στις παρενθέσεις 

αναφέρονται στα αντίστοιχα νούμερα για το B. Caldovelox). Το MnB συναρμόζεται 

και στα δυο είδη με Νδ His126 (124), Oδ2 Asp124 (122), Oδ1 Asp232 (226), Oδ1 και 

Oδ2 Asp234 (228) και με ένα μόριο νερού, προσδίδοντας οκταεδρική γεωμετρία. Τα 

δυο κέντρα μαγγανίου γεφυρώνονται από τρείς διαφορετικοί τύπους γεφυρωτικών 

υποκαταστατών: i) η  καρβοξυλάτο ομάδα από το Asp124, η οποία λειτουργεί ως 

syn-syn διδοντικός γεφυρωτικός υποκαταστάτης, με το Οδ1  να συναρμόζεται στο 

MnA
 
και το Οδ2 στο MnB ii) η καρβοξυλάτο ομάδα από το Asp232 η οποία λειτουργεί 

ως μονοατομικός γεφυρωτικός υποκαταστάτης, με το Οδ1 να γεφυρώνει το MnA
 
και 

στο MnB
 
και iii) ένα μόριο Η2Ο το οποίο γεφυρώνει τα δυο κέντρα μαγγανίου 

συμμετρικά, με τις αποστάσεις MnA
2+

-Ο και MnB
2+

-Ο να είναι 2.4 Å. 

 

Σχήμα 21: Η δομή του διμαγγανικού ενεργού κέντρου. Τα άτομα οξυγόνου είναι 

χρωματισμένα κόκκινα, τα άτομα αζώτου μαύρα, τα άτομα άνθρακα άσπρα, και τα 

άτομα μαγγανίου μωβ. Οι πρωτεϊνικοί δεσμοί απεικονίζονται με μαύρες 

διακεκομμένες γραμμές, και τα μήκη τους φαίνονται στον πίνακα 4. Τα κατάλοιπα 

είναι αριθμημένα σύμφωνα με την ακολουθία τους στην αργινάση από B.caldovelox. 
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Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά μήκη δεσμών (Å) και αποστάσεις (Å) στην αργινάση 

αρουραίου και στην αργινάση από B.caldovelox. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις 

αναφέρονται στην αργινάση από B.caldovelox. 

Άτομο 1 Άτομο 2 Απόσταση (Å) 

Αργινάση 

αρουραίου 

Αργινάση από 

B.caldovelox 

ΜnA MnB 3.3 3.3 

ΜnA Nδ1 His101 (99) 2.2 2.1 

ΜnA Oδ1 Asp124 (122) 2.1 2.1 

ΜnA Oδ1 Asp128 (126) 2.1 2.2 

ΜnA Oδ1 Asp232 (226) 2.4 2.5 

ΜnA OW1 2.4 2.0 

ΜnA OW2 - 2.4 

MnB Nδ1 His126 (124) 2.1 2.2 

MnB Oδ2 Asp124 (122) 2.1 2.1 

MnB Oδ2 Asp232 (226) 2.4 2.2 

MnB Oδ1 Asp234 (228) 2.1 2.2 

MnB Oδ2 Asp234 (228) 2.4 2.3 

MnB OW1 2.4 2.2 

 

VI) Μηχανισμός υδρόλυσης
8,20,27 

Μέχρι σήμερα, έχουν προταθεί δυο εναλλακτικοί μηχανισμοί υδρόλυσης της 

αργινίνης. Ο πρώτος φαίνεται στο Σχήμα 22 και βασίζεται στην κρυσταλλική δομή 

της αργινάσης αρουραίου (οι αριθμοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στο ένζυμο από 

B. caldovelox). Σύμφωνα με αυτόν, το γεφυρωτικό ιόν ΟΗ
-
/Η2Ο «επιτίθεται» στην 

ομάδα γουανιδίνης του υποστρώματος σχηματίζοντας ένα τετραεδρικό ενδιάμεσο. Εν 

συνεχεία, λαμβάνει χώρα μεταφορά πρωτονίου στην αμινομάδα της ορνιθίνης, με την 

συνεισφορά της Asp128 (126), η οποία διευκολύνει την διάσπαση αυτού του 

ενδιάμεσου. Ακολούθως, η His141 (139) μεταφέρει ένα πρωτόνιο από το διαλύτη 

στην ε-αμινομάδα της ορνιθίνης, προκαλώντας διάσπαση.  
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Σχήμα 22: Προτεινόμενος  μηχανισμός υδρόλυσης της αργινίνης. 

Σύμφωνα με ένα δεύτερο μηχανισμό που έχει προταθεί και βασίζεται στα 

αποτελέσματα μελέτης EPR με διάφορους αναστολείς της αργινάσης αρουραίου, 

προτείνεται ότι συμβαίνει πυρηνόφιλη επίθεση μέσω ενός ιόντος υδροξειδίου 

συνδεμένο στο MnA, παρά μέσω του γεφυρωτικού υδροξειδίου.  
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Δ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Στόχος της παρούσης Εργασίας ήταν η σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη 

διπυρηνικών συμπλόκων του Mn
II
 τα οποία να προσομοιάζουν δομικώς ή/και 

φασματοσκοπικώς το ενεργό κέντρο της αργινάσης. Συγκεκριμένα, επιθυμούσαμε 

την απομόνωση διπυρηνικών, ασύμμετρων συμπλόκων [Mn2
II
], τα οποία να 

διαθέτουν singlet μαγνητική θεμελιώδη κατάσταση. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ο παραπάνω στόχος της Εργασίας μας είναι οι 

ελάχιστες περιπτώσεις ασύμμετρων διπυρηνικών συμπλόκων [Mn2
II
] που έχουν 

αναφερθεί ως τώρα στη βιβλιογραφία, σε αντίθεση με τις εκατοντάδες περιπτώσεων 

συμμετρικών διμερών [Mn2
II
] συμπλόκων. Επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι 

επιθυμούμε η σύζευξη μεταξύ των μεταλλικών κέντρων να είναι αντιφερρομαγνητική 

και της τάξης ~1-5 cm
-1

, ούτως ώστε να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε την S=0 

θεμελιώδης spin κατάσταση, όπως ακριβώς εμφανίζεται στο ενεργό κέντρο του 

ενζύμου. Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι όχι μόνο το πρόσημο της μαγνητικής 

ανταλλαγής, αλλά και το μέγεθός της είναι μεγάλης σημασίας, εφόσον θα καθορίσει 

την απόσταση της πρώτης (αλλά και των υπολοίπων) διεγερμένης καταστάσης από τη 

διαμαγνητική θεμελιώδης κατάσταση.  
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Ε. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Αντιδραστήρια 

Τα άλατα του μαγγανίου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα MnCl2∙4H2O, 

Mn(ClO4)2∙6H2O, MnBr2∙4H2O, Mn(NO3)2∙4H2O, Mn(hfac)2∙3H2O και το 

Μn(O2CMe)2∙
 
4H2O τα οποία προήλθαν από τις  εμπορικές πηγές Merck και Alfa 

Aesar. Η NEt3 αγοράστηκε από την εταιρία Sigma Aldrich, η tmen από την εταιρία 

Serva και η en από την εταιρία SDS. Οι οργανικοί υποκαταστάτες Ph2CHCOOH, 

(OH)2PhCOOH, (py)C(H)NOH και (py)2CNOH προέρχονται από την εταιρία Alfa 

Aesar.  Τέλος,  όλοι οι οργανικοί διαλύτες (MeOH, EtOH, MeCN,CH2Cl2)  προήλθαν 

από την εταιρία Sigma Aldrich και δεν υπέστησαν περαιτέρω καθαρισμό.  

 

Σχήμα 23: Οι οργανικοί υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Εργασίας. 
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ΣΤ. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

Οι κρυσταλλικές δομές που παρουσιάζονται επιλύθηκαν στο Department of 

Chemistry of Wroclaw, Poland. Το περιθλασίμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

Xcalibur PX. 

Τα IR φάσματα όλων των ενώσεων στην περιοχή 4400 – 450 cm
-1

 καταγράφηκαν με 

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

τεχνική των διάφανων δισκίων με KBr φασματοσκοπικής ποιότητας. 

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

συμπλόκων που ήταν υπό μορφή πολυκρυσταλλικής σκόνης καθώς και οι μετρήσεις 

μαγνήτισης πραγματοποιήθηκαν σε μαγνητόμετρο τύπου SQUID εξοπλισμένου με 

μαγνήτη 7 Τ.  

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

of  Edinburgh, UK.    
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Ζ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  

  

[Μn2
II

(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1) 

Σε CH2Cl2 (20 ml) διαλύθηκε Mn(hfac)2∙3H2O (0.23 g, 0.50 mmol) και στο κίτρινο 

διάλυμα που προέκυψε προστέθηκε (py)2CNOH (0.10 g. 0.50 mmol),  και το χρώμα 

του διαλύματος άλλαξε προς πορτοκαλί. Το προκύψαν διάλυμα αφέθηκε υπό 

ανάδευση για 20΄. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε υγρή διάχυση n-hex στο διάλυμα 

(2:1 v/v) οπότε, έπειτα από τέσσερις ημέρες σχηματίστηκαν πορτοκαλόχρωμοι 

κρύσταλλοι, κατάλληλοι για Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ. Οι κρύσταλλοι 

συλλέχθηκαν με διήθηση υπό κενό, εκπλύθηκαν με Et2O (2 x 5 ml) και ξηράνθηκαν 

στον αέρα με την απόδοση να υπολογίζεται περίπου  55%. Το δείγμα για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά 

δεδομένα: C 38.01, H 1.87, N 7.35 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο 

C36F18H20Mn2N6O10 : C 37.64, H 1.75, N 7.31 % 

[Mn2(O2CMe)2{(py)CO2}2{(py)C(H)NOH}2] (2) 

Σε EtOH (20 ml) διαλύθηκε Mn(O2CMe)2
.
4H2O (0.06 g, 0.25 mmol) και στο άχρωμο 

διάλυμα προστέθηκε (py)C(H)NOH (0.09 g, 0.70 mmol).Το διάλυμα αφέθηκε για 

ανάδευση για 45΄ στη διάρκεια των οποίων το χρώμα άλλαξε προς κίτρινο. 

Ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό, και το προκύψαν κίτρινο διάλυμα 

αφέθηκε στους 5 
ο
C για 6 ημέρες, σχηματίζοντας κίτρινους κρυστάλλους, οι οποίοι 

κρίθηκαν κατάλληλοι για κρυσταλλογραφία ακτινών Χ. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν 

με διήθηση υπό κενό, εκπλύθηκαν με Et2O (2 x 5 ml) και ξηράνθηκαν στον αέρα με 

την απόδοση να υπολογίζεται περίπου 75%. Το δείγμα για κρυσταλλογραφική 

ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά δεδομένα: C 46.53, H 

3.77, N 11.52 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο C28H26N6O10Mn2: C 46.96, H 

3.77, N 11.79 %.  

[Mn2
II

{(ΟΗ2)PhCOO}3 (ΝΟ3)(Η2Ο)4] [HΝEt3NO3] ∙2H2O (3∙ 2H2O) 

Σε MeCN (20 ml) διαλύθηκε (ΟΗ)2PhCOOH (0.308 g, 2 mmol) και en (0.06 g, 1 

mmol) και στο άχρωμο διάλυμα που σχηματίστηκε προστέθηκε Mn(NO3)2∙4H2O ( 

0.251 g, 1mmol) και  NEt3 (0.083 g, 0.82 mmol). To προκύψαν διάλυμα αφέθηκε για 

ανάδευση για περίπου 20΄. Εν συνεχεία ακολούθησε διήθηση με χάρτινο πτυχωτό 

ηθμό και το διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα 

από 3 μέρες σχηματίστηκαν καφέ-κίτρινοι κρύσταλλοι κατάλληλοι για 

Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση και 

ξηράνθηκαν στον αέρα ενώ η απόδοση υπολογίστηκε περίπου 30 %.  Το δείγμα για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά 

δεδομένα: C 35.79, N 4.59, H 4.41 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο 

C27H43Mn2N3O24: C 35.88, N 4.65, H 4.81 %. 
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[Mn15(Ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2](NO3)3 ∙8ΜeΟΗ (4∙ 8MeΟΗ) 

Σε MeOH (20 ml) διαλύθηκε Ph2CHCOOH ( 0.414 g, 2 mmol) και en (0.06 g, 1 

mmol). Στο άχρωμο διάλυμα προστέθηκε Mn(NO3)24H2O ( 0.251 g, 1 mmol) και το 

διάλυμα χρωματίστηκε ελαφρώς ροζ. Εν συνεχεία, προστέθηκε βάση NΕt3 (0.249 g, 

2.46 mmol) και η ανάδευση συνεχίστηκε για 30΄ κατά την διάρκεια των οποίων το 

διάλυμα άλλαξε χρώμα προς σκούρο καφέ με ταυτόχρονο σχηματισμό ιζήματος το 

οποίο απομακρύνθηκε με διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό. Το προκύψαν διάλυμα 

αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα από 3 ημέρες, 

σχηματίστηκαν σκούροι καφέ κρύσταλλοι, κατάλληλοι για Κρυσταλλογραφία 

Ακτινών Χ. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση και αφέθηκαν στον αέρα για 

ξήρανση. Η απόδοση υπολογίστηκε περίπου 50 %. Το δείγμα για κρυσταλλογραφική 

ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά δεδομένα: C 51.32, H 

4.99, N 5.99 %. Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο C194H218N19O55Mn15: C 51.63, H 

4.70, N 5.90 %. 

[Mn3(ph2CHCOO)6(imid)3O] ∙ΜeCN (5∙ ΜeCN) 

Σε MeCN (20 ml)  διαλύθηκε Ph2CHCOOH (0.414 g, 2 mmol), tmen  (0.106 g, 1 

mmol) και ιμιδαζόλιο (0.68 g, 1 mmol). Στο άχρωμο διάλυμα προστέθηκε Mn(ClO4)2 
.
6H2O (0.362 g, 1 mmol) οπότε το διάλυμα χρωματίστικε ροζ. Προστέθηκε βάση 

NΕt3 υπό ανάδευση (0.332 g, 3.28 mmol) και η ανάδευση συνεχίστηκε για 30΄ κατά 

την διάρκεια των οποίων το διάλυμα άλλαξε χρώμα προς σκούρο καφέ. Ακολούθησε 

διήθηση με χάρτινο πτυχωτό ηθμό, και το προκύπτον διάλυμα αφέθηκε για αργή 

εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα από 2 ημέρες, σχηματίστηκαν μαύρου 

χρώματος κρύσταλλοι, κατάλληλοι για Κρυσταλλογραφία Ακτινών Χ. Οι κρύσταλλοι 

συλλέχθηκαν με διήθηση και αφέθηκαν στον αέρα για ξήρανση. Η απόδοση 

υπολογίστηκε περίπου 55 %. Το δείγμα για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε 

μέσα στο μητρικό του υγρό. Αναλυτικά δεδομένα: C 67.19, H 4.42, N 5.68 %. 

Υπολογισμένες τιμές για τον τύπο C95H81N7O13Mn3: C 67.37, H 4.83, N 5.79 %.  
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Η. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ21-32 

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

του  Μn
2+

, τα οποία θα προσομοιάζουν το ενεργό κέντρο του ενζύμου αργινάση. Το 

ενεργό αυτό κέντρο αποτελείται από δυο δισθενή ιόντα Mn, ασύμμετρα 

υποκατεστημένα κυρίως από αμινοξέα, μέσω των καρβοξυλικών τους ομάδων. Για 

την επίτευξη του στόχου μας, χρησιμοποιήσαμε ως υποκαταστάτες αμινοξέα και 

κατάλληλες διαμίνες  οι οποίες έχουν την ικανότητα να συναρμόζονται στα 

μεταλλικά κέντρα μέσω και των δυο αζώτων τους με αποτέλεσμα να σχηματίζουν 

σταθερούς χηλικούς δακτυλίους, σταθεροποιώντας έτσι τις σύμπλοκες ενώσεις. Τα 

αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα: DL- Arg, L-Ala, L-Val, DL-Phe. Το 

αρχικό σύστημα αντιδράσεων, περιελάμβανε αντιδράσεις αλάτων του Mn
2+

 με τα 

αμινοξέα και αιθυλαίνοδιαμίνη (en) σε διάφορους διαλύτες και χρόνους αντίδρασης. 

Αρχικά δεν χρησιμοποιήθηκε βάση, καθώς είναι γνωστό ότι σε υψηλές τιμές pH τα 

ιόντα Mn
2+ 

οξειδώνονται προς Mn
3+

 ή/και Mn
4+

 κάτι το οποίο δεν ήταν επιθυμητό, 

εφόσον  σκοπός μας ήταν να διατηρήσουμε  τα ιόντα Mn  στη +2 οξειδωτική 

βαθμίδα. Όμως, παρόλο που το διάλυμα των αντιδράσεων στις περισσότερες 

περιπτώσεις ήταν ελαφρώς ροζ χρωματισμένο, κάτι το οποίο υποδήλωνε την 

παρουσία αποκλειστικά ιόντων Mn
2+

, δεν καταφέραμε να απομονώσουμε κάποιο 

σύμπλοκο.   

Εν συνεχεία, αντικαταστήσαμε τα αμινοξέα με οξιμικούς υποκαταστάτες οι οποίοι 

έχουν την ικανότητα να συναρμόζονται στα μεταλλικά ιόντα με ποικίλους τρόπους,  

σχηματίζοντας χηλικούς δακτυλίους, αυξάνοντας έτσι τη σταθερότητα των 

συμπλόκων, αλλά και να γεφυρώνουν μεταλλικά κέντρα. Συνεπώς, το δεύτερο 

σύστημα αντιδράσεων το οποίο εξερευνήσαμε περιελάμβανε αντιδράσεις αλάτων 

Mn
2+

 με τους οξιμικούς
 
υποκαταστάτες σε διάφορους διαλύτες και σε διάφορους 

χρόνους αντίδρασης. Έτσι κατά την αντίδραση Mn(hfac)2
.
3H2O (hfac

-
: το μονοανιόν 

της εξαφθοροακετυλοακετόνης) και (py)2CNOH σε CH2Cl2 καταφέραμε να 

απομονώσουμε και να χαρακτηρίσουμε κρυσταλλογραφικώς το διπυρηνικό 

σύμπλοκο [Μn2
II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1), όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω μη στοιχειομετρική αντίδραση 5:  

2Mn(hfac)2∙3H2O + 2(py)2CNOH  
      
      [Μn2

II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (5) 

H κρυσταλλική δομή του συμπλόκου αποκαλύπτει ότι πρόκειται για διπυρηνικό 

σύμπλοκο [Mn2
II
] στο οποίο έχει λάβει χώρα ένας αρκετά ενδιαφέρων 

μετασχηματισμός  κατά τον οποίον ένα μέρος του hfac
- 
έχει μετατραπεί σε CF3CO2

-
. 

Τα ανιόντα του τριφθοροξικού οξέος, CF3CO2
-
, πρέπει να αποτελούν ένα από τα 

προϊόντα της διάσπασης των εξαφθοροακετυλοακετονάτο ανιόντων, hfac
- 

. Είναι 

γνωστό ότι οι β-δικετόνες μπορούν να υποστούν την αντίδραση συμπύκνωσης retro- 

Claisen προς σχηματισμό μιας κετόνης και ενός οξέος παρουσία ισχυρών βάσεων.
 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η δι-2-πυριδυλοκετοξίμη θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως βάση και να προάγει την διάσπαση των μορίων hfacH όπως 

περιγράφεται στη αντίδραση 6: 
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CF3COCH2COCF3 
         
         CF3COO2

-
 + CH3COCF3 (6) 

Έχει αναφερθεί παλαιότερα, ότι κατά την αντίδραση διάσπασης του hfacH 

σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο προϊόν «διυδρίτη», της μορφής hfacH 
.
Η2Ο. Όμως 

πρόσφατες έρευνες από την ερευνητική ομάδα του Christou έδειξαν ότι κατά τον 

μετασχηματισμό αυτό η hfacH αντιδρά με Η2Ο σχηματίζοντας μια τετραόλη 

F3CC(OH)2CH2C(OH)2CF3, η οποία μπορεί να δράσει σαν υποκαταστάτης στην 

χημεία ένταξης των μετάλλων μετάπτωσης σε διάφορους βαθμούς αποπρωτονίωσης. 

Παρόλα αυτά, τα ακριβή προϊόντα της διάσπασης της hfacH παραμένουν άγνωστα, 

και για αυτό το λόγο η χημική εξίσωση σύνθεσης του συμπλόκου 1 δεν μπορεί να 

γραφεί ως στοιχειομετρική. 

Ακολουθώντας το ίδιο σύστημα αντιδράσεων, κατά την αντίδραση 

Mn(O2CMe)2
.
4H2O με περίσσεια (py)C(H)NOH σε διαλύτη EtOH καταφέραμε να 

απομονώσουμε και να χαρακτηρίσουμε κρυσταλλογραφικώς το διπυρηνικό 

σύμπλοκο [Mn2(O2CMe)2{(py)CO2}2{(py)C(H)NOH}2] (2) όπως φαίνεται στη μη 

στοιχειομετρική αντίδραση 7:  

Mn(O2CMe)2
.
4H2O + 4 (py)C(H)NOH 

    
      

                          [Mn2(O2CMe)2{(py)CO2}2{(py)C(H)NOH}2] + 2MeCO2H (7) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα διπυρηνικό 

σύμπλοκο [Mn2
II
] στο οποίο λαμβάνει χώρα ο μετασχηματισμός (py)C(H)NOH 

→(py)CO2
-
. Κατά τον σχηματισμό του συμπλόκου 2 πιστεύουμε ότι συμβαίνει 

υδρόλυση μιας ποσότητας (py)C(H)NOH προς την αντίστοιχη αλδεΰδη, 2- 

πυριδυλαλδεΰδη (py)C(H)O, και εν συνεχεία οξείδωση της 2-πυριδυλαλδεΰδης προς 

το πικολινικό οξύ (py)CO2Η, το οποίο, τέλος αποπρωτονιώνεται από τη μεγάλη 

περίσσεια ασετάτο υποκαταστατών στο διάλυμα (Σχήμα 24). Επίσης, πιστεύουμε ότι 

ο μετασχηματισμός αυτός γίνεται με τη βοήθεια των ιόντων Mn
II
 και πιθανόν να 

περιέχει ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις της ενεργοποιημένης ενταγμένης οξιμικής 

ομάδος.   

Η οξείδωση των αλδεϋδών προς τα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα είναι μια από τις 

πιο γνωστές αντιδράσεις στην  οργανική χημεία. Ο πιο συνήθης τρόπος αυτής της 

οξείδωσης είναι με τη χρήση MnO4
-
 σε όξινα, βασικά ή ουδέτερα διαλύματα. Η 

οξείδωση αυτή λαμβάνει χώρα και παρουσία του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, αλλά το 

προϊόν είναι υπερόξυ οξέα RCO3H (στην περίπτωση μας  (py)CO3H), τα οποία με 

άλλο ένα μόριο αλδεύδης σχηματίζουν 2 μόρια του αντίστοιχου οξέος (στην 

περίπτωση μας  (py)CO2H). 
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Σχήμα 24: Ένας απλοποιημένος προτεινόμενος μηχανισμός μετατροπής της 2- 

πυριδυλαλδοξίμης σε πικολινικό ανιόν, κατά την παρασκευή του συμπλόκου 2. 

Η παρουσία των οξιμικών/οξιμάτο και καρβοξυλάτο υποκαταστατών στα σύμπλοκα 1 

και 2 έχει βιοανόργανο ενδιαφέρον, καθώς έχει αναφερθεί ότι ενώσεις οι οποίες 

περιέχουν οξιμικές ομάδες όπως οι N- υδροξυ- γουανιδίνες, οι αμιδοξίμες και οι 

υδροξυλαμίνες λειτουργούν σαν ισχυροί ανταγωνιστικοί αναστολείς της ηπατικής 

αργινάσης. Πολλά α-αμινοξέα που φέρουν οξιμική ομάδα σε απόσταση 2 έως 5 

ατόμων από τον Cα μπορούν να δράσουν ανασταλτικά για την ηπατική αργινάση, 

ενώ τη μεγαλύτερη συγγένεια εμφανίζουν οι ενώσεις στις οποίες η απόσταση αυτή 

περιλαμβάνει 3 μόνο άτομα. Για παράδειγμα, η  Ν
ω
- υδροξυ- L- αργινίνη (ΝΟΗΑ) 

όπως επίσης και τα ανάλογα της  homo-NOHA, nor-NOHA, και dinor-NOHA 

αποτελούν τέσσερις από τους πιο ισχυρούς αναστολείς της ηπατικής αργινάσης. Οι 

ενώσεις αυτές φέρουν μια οξιμική ομάδα σε διαφορετικές αποστάσεις από τον Cα του 

αμινιξέος. Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου αργινάση- nor-NOHA δείχνει ότι η 

γουανιδική ομάδα της nor-NOHA αντικαθιστά το γεφυρωτικό ιόν ΟΗ
-
/Η2Ο του 

ενζύμου και γεφυρώνει ασύμμετρα το διπυρηνικό σύμπλοκο.  

Εν συνεχεία, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε καρβοξυλάτο υποκαταστάτες λόγω του 

ότι οι υποκαταστάτες αυτοί είναι ιδανικοί για να γεφυρώνουν ιόντα μετάλλων, ενώ 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στους τρόπους ένταξης τους με τα μεταλλικά ιόντα. 

Στο τρίτο αυτό σύστημα αντιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν άλατα Mn
2+

, καρβοξυλικοί 

υποκαταστάτες, και διαμίνες, σε διάφορους διαλύτες παρουσία/απουσία βάσης NΕt3 

σε διάφορους χρόνους αντίδρασης. Αρχικά, οι αντιδράσεις πραγματοποιηθήκαν 

απουσία βάσης, όμως δεν καταφέραμε να απομονώσουμε κάποιο σύμπλοκο. Για το 

λόγο αυτό, προσθέσαμε αρχικά μικρή ποσότητα βάσης NΕt3 την οποία αυξάναμε 

σταδιακά. Έτσι από την αντίδραση  Mn(NO3)2∙4H2O, (ΟΗ)2PhCOOH και en 
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παρουσία μικρής ποσότητας βάσης NEt3 σε διαλύτη MeCN καταφέραμε να 

απομονώσουμε το διπυρηνικό σύμπλοκο [Mn2
II
{(ΟΗ)2PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4] 

[ΗΝEt3NO3]∙2Η2Ο (3∙2Η2Ο) όπως φαίνεται στην παρακάτω μη στοιχειομετρική 

αντίδραση: 

2Mn(NO3)2∙4H2O + 3(OH)2PhCOOH + ΝΕt3  
    
     

                  [Mn2
II
{(ΟΗ)2PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4] [ΗΝEt3NO3] (8) 

Η παρουσία του άλατος [ΗΝEt3NO3] στο κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου 

υποδηλώνει ότι η παρουσία της ΝΕt3 ήταν απαραίτητη για τον σχηματισμό ή/και την 

σταθεροποίηση του συμπλόκου. Πράγματι, επανάληψη της αντίδρασης απουσία 

ΝΕt3, δεν οδήγησε στην απομόνωση του 3∙2Η2Ο.  Μεγάλη έκπληξη μας προξένησε 

το γεγονός ότι η en δεν συμμετέχει στο σύμπλοκο 3∙2Η2Ο, παρά το γεγονός ότι είναι 

ένας πολύ σταθερός χηλικός υποκαταστάτης. Το σύμπλοκο 3∙2Η2Ο παρασκευάζεται 

και απουσία en, όπως φάνηκε από pXRD μετρήσεις και φασματοσκοπία IR. 

Συνεχίζοντας με το ίδιο σύστημα αντιδράσεων και αλλάζοντας τη φύση του διαλύτη 

και τον καρβοξυλικό υποκαταστάτη κατά την αντίδραση Mn(NO3)2∙4H2O, 

Ph2CHCOOH  και en  σε διαλύτη ΜeΟΗ παρουσία βάσης ΝEt3 καταφέραμε να 

απομονώσουμε και να χαρακτηρίσουμε το μικτού σθένους δεκαπενταπυρηνικό 

σύμπλοκο  [Mn15(ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2(NO3)3] ∙8Η2Ο (4∙8Η2Ο), όπως 

φαίνεται στη μη στοιχειομετρική αντίδραση 9:  

Mn(NO3)2 
.
4H2O + 2Ph2CHCOOH + en  + NEt3    

    
        

                   [Mn2
ΙΙ 

Μn11
III

Mn2
IV

(Ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2(NO3)3] (9) 

 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου αποκαλύπτει ότι πρόκειται για 

δεκαπενταπυρηνικό σύμπλοκο κατά τη σύνθεση του οποίου σχηματίζονται 

ιμιδαζολάτο υποκαταστάτες. Για το σχηματισμό των ιμιδαζολάτο υποκαταστατών 

αρχικά θεωρήσαμε ότι ευθύνεται η MeOH η οποία χρησιμοποιήθηκε σαν διαλύτης η 

οποία παρουσία του Μn
II
 οξειδώνεται σε HCOOH και εν συνεχεία, το σχηματιζόμενο 

μυρμηκικό οξύ αλληλεπιδρά με την αιθυλένοδιαμίνη σχηματίζοντας ιμιδαζόλιο, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.  

Μετά την απομόνωση του δεκαπενταπυρηνικού συμπλόκου, θελήσαμε να 

διερευνήσουμε τον ρόλο των αντιδρώντων στη σύνθεση αυτού του συμπλόκου, ώστε 

να κατανοήσουμε το σχηματισμό των ιμιδαζολάτο υποκαταστατών. Αρχικά θελήσαμε 

να δούμε αν το ανιόν του άλατος Mn συμμετέχει στην αντίδραση και επαναλάβαμε 

την ίδια αντίδραση αντικαθιστώντας το Mn(NO3)2∙4H2O με MnCl2∙4H2O και στη 

συνέχεια με Mn(ClO4)2∙6H2O, αλλά και στις δυο περιπτώσεις απομονώσαμε το ίδιο 

δεκαπενταπυρηνικό σύμπλοκο όπως εξακριβώθηκε από Κρυσταλλογραφία Ακτίνων 

Χ σε μονοκρυστάλλους. Συνεπώς, η φύση του άλατος του μετάλλου δεν παίζει 

κάποιο ρόλο στο σχηματισμό του προϊόντος. Εν συνεχεία, θεωρώντας όπως είπαμε 

και παραπάνω ότι η MeOH διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχηματισμό των 

ιμιδαζολάτων υποκαταστατών, πραγματοποιήσαμε την ίδια αντίδραση σε MeCN και 
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προς μεγάλη μας έκπληξη παρατηρήθηκε πάλι ο σχηματισμός του 

δεκαπενταπυρηνικού συμπλόκου μέσω Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων Χ, 

καταρρίπτοντας συνεπώς την αρχική μας υπόθεση. 

Εν συνεχεία, δοκιμάσαμε την παραπάνω αντίδραση σύνθεσης του [Μn15], 

αλλάζοντας την διαμίνη από en σε tmen (τετραμεθυλοαιθυλενοδιαμίνη), αλλά δεν 

καταφέραμε να απομονώσουμε κάποιο προϊόν. Κατόπιν τούτου, προσθέσαμε 

υποκαταστάτες ιμιδαζολίου στην αντίδραση ούτως ώστε να βοηθήσουν στο 

σχηματισμό του αντίστοιχου [Μn15] αλλά προς μεγάλη μας έκπληξη, λάβαμε το 

σύμπλοκο [Mn2
ΙΙΙ

Μn
II
O(ph2CHCOO)6(imid)3] ∙MeCN (5∙MeCN), όπως φαίνεται και 

στη μη στοιχειομετρική εξίσωση 10:  

Mn(ClO4)2 
.
6H2O + 2ph2CHCOOH + tmen + imid  + NΕt3   

    
         

                      [Mn3O(ph2CHCOO)6(imid)3]  (10) 

Η παραπάνω αντίδραση αν και δεν οδήγησε στο σχηματισμό του συμπλόκου 4∙8Η2Ο, 

φανερώνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η διαμίνη στο σχηματισμό του 

ιμιδαζολάτο υποκαταστάτη και στη σταθεροποίηση του [Mn15]: παρουσία en το 

δεκαπενταπυρηνικό σύμπλοκο σταθεροποιείται και σχηματίζονται ιμιδαζολάτο 

υποκαταστάτες, ενώ αλλαγή της en σε tmen οδηγεί σε μη σχηματισμό του [Mn15] 

παρά το γεγονός της ύπαρξης ιμιδαζολίου στην αντίδραση. 
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Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΩΝ 

[Μn2
II

(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 1 αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα διπυρηνικό 

σύμπλοκο [Mn2
II
] που αποτελείται από μόρια [Μn2

II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] 

τα οποία διαθέτουν κέντρο συμμετρίας (Σχήμα 25 και 26). Χαρακτηριστικές 

αποστάσεις και γωνίες δεσμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Τα δύο μεταλλικά 

ιόντα Mn
II
 γεφυρώνονται από δυο ουδέτερα η

1
:η

1
:η

1
:μ μόρια δι-2-πυριδυλοκετοξίμης, 

σε απόσταση 4.5 Å. Καθένα μόριο (py)2CNOH   εντάσσεται με τρόπο χηλικό, μέσω 

του αζώτου της οξιμικής ομάδος και του αζώτου ενός εκ των δυο πυριδινικών 

δακτυλίων, σε ένα Mn
II
, σχηματίζοντας πενταμελή σταθερό χηλικό δακτύλιο, και εν 

συνεχεία γεφυρώνει το δεύτερο Mn
II
, μέσω του δεύτερου πυριδινικού αζώτου (Σχήμα 

27). Τα μονοανιόντα hfac
-
 εντάσσονται με το συνήθη χηλικό τρόπο, σχηματίζοντας 

εξαμελή χηλικό δακτύλιο καταλαμβάνοντας δυο θέσεις ένταξης σε κάθε Mn
II
, ενώ, 

τέλος, την σφαίρα ένταξης των δυο εξαενταγμένων Mn
II
 συμπληρώνουν δυο 

μονοδοντικώς ενταγμένα CF3CO2
-
. Η οξιμική ομάδα της δι-2-πυριδυλοακετοξίμης 

παραμένει πρωτονιωμένη. Τα δυο κέντρα Mn
II 

υιοθετούν οκταεδρική γεωμετρία με 

fac-O3N3 περιβάλλον συναρμογής. Τέλος, υπολογισμοί BVS έδωσαν την τιμή 1.958 

για τα Mn/Mn΄.
27.28 

  

 

Σχήμα 25: Η μοριακή δομή του διπυρηνικού συμπλόκου 1 . Δεν παρουσιάζονται τα 

άτομα υδρογόνου. 
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Σχήμα 26: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 1. 

  

Σχήμα 27: Τρόπος ένταξης του υποκαταστάτη (py)2CNOH στο σύμπλοκο 1. 

Πίνακας 5:  Χαρακτηριστικές αποστάσεις (Å) και γωνίες (˚) δεσμών για το 

σύμπλοκο 1. 

Mn-Ο21  2.092 

Mn-Ο11 2.187 

Mn-Ο12  2.135 

Mn-Ν1  2.251 

Mn-Ν2  2.300 

Mn-Ν3  2.317 

Mn-Mn΄  4.496  

  

Ο11 -  Mn - Ο12 81.11 

Ο12 -  Mn - Ο21 97.59 

Ο15 -  Mn -  N1 93.67 

N1  -   Mn -  N2 71.06 

N2  -    Mn - Ν3 108.14 

N3  -   Mn -  Ο21  90.34 

Ο21 -  Mn-   Ο11  92.75 
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[Mn2
ΙΙ

(O2CMe)2{(py)CO2}2{ (py)C(H)NOH}2] (2) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 2 αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα διπυρηνικό 

σύμπλοκο [Mn2
II
] το οποίο διαθέτει κέντρο συμμετρίας, (χαρακτηριστικές 

αποστάσεις και γωνίες δεσμών δίδονται στον Πίνακα 6) και στο οποίο τα δυο Mn
II
 

γεφυρώνονται σε απόσταση 3.6 Å από δυο μονοατομικές πικολινάτο ομάδες οι οποίες 

είναι ενταγμένες με τρόπο η
1
:η

2
:μ (Σχήμα 29). Η σφαίρα ένταξης των Mn

II
 

συμπληρώνεται από ένα μονοδοντικώς ενταγμένο ασετάτο υποκαταστάτη και ένα Ν, 

Ν΄ χηλικό ουδέτερο μόριο 2-πυριδυλαλδοξίμης (Σχήμα 28). Κάθε Mn
II 

(ΒVS=1.848) 

υιοθετεί ελαφρώς παραμορφωμένη οκταεδρική γεωμετρία με περιβάλλον ένταξης 

fac-Ο3N3. Ο κεντρικός πυρήνας {Μn O2 Mn΄ O2΄} είναι επίπεδος εξαιτίας της 

παρουσίας του κέντρου συμμετρίας στο κέντρο του. Οι δεσμικές αποστάσεις Mn-N 

και Mn-O βρίσκονται σε συμφωνία με τις αναμενόμενες τιμές για υψηλού σπιν Mn
II
. 

Τέλος σχηματίζονται δυο ενδομοριακοί δεσμοί Η, μέσω του οξιμικού οξυγόνου Ο1 

(και του συμμετρικού του) ως δότη και του μη ενταγμένου ασετάτο οξυγόνου Ο5 (και 

του συμμετρικού του), ως δέκτη. Οι διαστάσεις των δεσμών υδρογόνου είναι O1
…

Ο5 

2.479 Å, ΗΟ1
…

Ο5 1.602Å και Ο1-ΗΟ1-Ο5 153.3
ο
. 

 

Σχήμα 28: Η κρυσταλλική δομή του διπυρηνικού συμπλόκου  2. Δεν φαίνονται τα 

άτομα υδρογόνου. 
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Σχήμα 29: Τρόπος ένταξης a) του υποκαταστάτη (py)C(H)NOH και b) του 

υποκαταστάτη (py)CO2
-
. 

 

Πίνακας 6:  Χαρακτηριστικές αποστάσεις (Å) και γωνίες (˚) δεσμών για το σύμπλοκο 

2. 

Mn-Ν2  2.299  

Mn-Ν3΄  2.265 

Mn-Ν1  2.307  

Mn-Ο4  2.108  

Mn-Ο2΄  2.204 

Mn-Ο2  2.210  

Mn-Mn΄  3.633  

  

Ο2΄  -  Mn΄ - Ο2 69.17  

Ο2΄  -  Mn -  Ο2 69.17 

Μn΄ -  O2΄ - Mn 110.83 

Μn΄  - O2 -   Mn 110.83 

Ο4    -  Mn -  N2 95.68  

N2   -  Mn -  N3΄ 92.79 

N3΄  -  Mn -  O2 73.14  

N2    -  Mn -  N1  70.63  

N1   -  Mn -  Ο2  90.39  

 

[Mn2
II

{(ΟΗ2)PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4] [ΗΝEt3NO3] ∙2Η2Ο (3∙2Η2Ο) 

H κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 3∙2Η2Ο (Σχήμα 30 και 31) αποκαλύπτει ότι 

πρόκειται για ένα διπυρηνικό σύμπλοκο [Μn2
II
], το οποίο περιέχει τρεις καρβοξυλάτο 

υποκαταστάτες, τέσσερα μόρια Η2Ο  και μια νιτράτο ομάδα, NO3
-
. Τα δυο μεταλλικά 

κέντρα Μn
ΙΙ 

(για το Mn1 BVS=2.163 και για το Mn2 BVS=2.057) βρίσκονται σε 

απόσταση 3.881 Å και γεφυρώνονται από τους τρεις καρβοξυλάτο υποκαταστάτες οι 

οποίοι υιοθετούν η
1
:η

1
:μ τρόπο ένταξης. Επιπλέον, το Μn1 φέρει τρία τερματικά 

μόρια Η2Ο στη σφαίρα ένταξης του, ενώ το Mn2 έχει ένα τερματικό μόριο Η2Ο και 
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ένα ιόν NO3
- 
χηλικά ενταγμένο. Τα δυο κέντρα Μn

ΙΙ 
αν και εξαενταγμένα, υιοθετούν 

διαφορετικές γεωμετρίες ένταξης: οκταεδρική γεωμετρία για το Mn1 και 

παραμορφωμένη οκταεδρική (εξαιτίας της χηλικής ένταξης της ομάδας NO3
-
) για το 

Mn2. Τέλος, οι σφαίρες ένταξης και των δυο μεταλλικών κέντρων είναι Ο6. 

Χαρακτηριστικές αποστάσεις και γωνίες δεσμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. 

 

Σχήμα 30: Η μοριακή δομή του συμπλόκου 3∙2Η2Ο. Για λόγους απλούστευσης δεν 

φαίνονται τα άτομα υδρογόνου, το μόριο πλέγματος ΝEt3ΗΝΟ3,
 
καθώς και τα μόρια 

διαλύτη. 
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Σχήμα 31: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 3∙2Η2Ο. 

 

 

Πίνακας 7 : Χαρακτηριστικές αποστάσεις (Å) και γωνίες (˚) δεσμών για το σύμπλοκο 

3∙2Η2Ο. 

Mn1-Ο15(W)  2.232  

Mn1-Ο14(W)  2.159 

Mn1-Ο13(W)  2.212  

Mn1-Ο5  2.182  

Mn1-Ο10  2.118  

Mn1-Ο2  2.117  

Mn2-Ο16(W)  2.182  

Mn2-Ο1  2.073  

Mn2-Ο9  2.130  

Mn2-Ο6  2.138  

Mn2-Ο16  2.322  

Mn2-Ο17  2.353  

Mn1-Mn2  3.881  

  

Ο15  - Mn1 - Ο13  92.36  

Ο13  - Mn1 - Ο14  84.74  

Ο14  - Mn1 - Ο5  83.84  

Ο5    - Mn1 - Ο2  91.50  

Ο2      - Mn1 - Ο10  102.83  

Ο10   - Mn1 - Ο13  80.92  

Ο18.  - Mn2 - Ο17  117.84  

Ο6      - Mn2 - Ο17  84.79  

Ο6    - Mn2 - Ο16  90.35  

Ο16  - Mn2 - Ο1  96.28  

Ο1    - Mn2 - Ο9  95.43  

Ο9    - Mn2 - Ο17  83.43  
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[Mn2
ΙΙ 

Μn11
III

Mn2
IV

(Ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2] (NO3)3 ∙8Η2Ο  (4∙8Η2Ο) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 4∙8Η2Ο αποκαλύπτει ότι πρόκειται για 

δεκαπενταπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους που αποτελείται από δυο δισθενή, 

έντεκα τρισθενή και δυο τετρασθενή ιόντα μαγγανίου, όπως επιβεβαιώθηκε από 

υπολογισμούς BVS (Πίνακας 9). Συγκεκριμένα το Mn2 είναι Mn
II
, τα Mn1, Mn3, 

Mn4 Mn5, Mn7, Mn8 είναι Mn
III

, ενώ τέλος τo Μn6 είναι Mn
IV

. Η σφαίρα ένταξης 

των ιόντων μαγγανίου αποτελείται από 14 όξο-γέφυρες, 12 γεφυρωτικούς 

καρβοξυλάτο υποκαταστάτες οι οποίοι δρούν με το συνήθη η
1
:η

1
:μ τρόπο, 6 ουδέτερα 

χηλικά μόρια αιθυλενοδιαμίνης και 2 γεφυρωτικά μόρια ιμιδαζολάτο υποκαταστατών 

(Σχήμα 32 και 33). Το Mn1(III) το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του συμπλόκου 

γεφυρώνεται με τα γειτονικά του μεταλλικά ιόντα μέσω 6 όξο-γεφυρών και έχει 

σφαίρα ένταξης O6. Τα Mn2(II), Mn3(III), Mn5(III) (και τα συμμετρικά τους Mn2΄, 

Mn3΄, Mn5΄) συναρμόζονται με 4 όξο-γέφυρες και 2 καρβοξυλάτο γεφυρωτικές 

ομάδες μέσω των οποίων γεφυρώνονται με τα γειτονικά τους κέντρα ενώ η σφαίρα 

ένταξης τους είναι O6. Τα Mn7(III) και Mn8(III) (και τα συμμετρικά τους Mn7΄ και 

Mn8΄) συναρμόζονται με δυο γεφυρωτικές καρβοξυλάτο ομάδες, μια όξο-γέφυρα, 

ένα μόριο αιθυλενοδιαμίνης η οποία εντάσσεται χηλικά σχηματίζοντας σταθερό 

πενταμελή δακτύλιο, καθώς και ένα μόριο ιμιδαζολάτο υποκαταστάτη ο οποίος 

γεφυρώνει τα Mn7 και Mn8 μέσω των Ν8 και Ν7. Τέλος, η σφαίρα ένταξης τους 

είναι mer-Ο3Ν3. Το Μn4(III) (και το συμμετρικό του Μn4΄) είναι το μοναδικό 

πενταενταγμένο μεταλλικό ιόν του συμπλόκου και συναρμόζεται με τρεις όξογέφυρες 

και δυο καρβοξυλάτο γεφυρωτικές ομάδες, αποκτώντας έτσι σφαίρα ένταξης Ο5. 

Τέλος το Mn6(IV) (και το συμμετρικό του Mn6΄) είναι εξαενταγμένο και 

γεφυρώνεται με τα γειτονικά του μεταλλικά κέντρα μέσω 4 όξο-γεφυρών ενώ την 

πέμπτη και έκτη θέση ένταξης καταλαμβάνει  ένα μόριο αιθυλενοδιαμίνης, το οποίο 

εντάσσεται χηλικά, σχηματίζοντας σταθερό πενταμελή δακτύλιο, ενώ η  σφαίρα 

ένταξης του είναι O4N2. Όλα τα ιόντα Mn είναι εξαενταγμένα υιοθετώντας 

οκταεδρική ή παραμορφωμένη οκταεδρική γεωμετρία για τα Mn
III

, (Σχήμα 35), εκτός 

τoυ Mn4 (και του συμμετρικού του Mn4΄) τα οποία είναι πενταενταγμένα με 

τετραγωνική πυραμιδική διαμόρφωση (τ= 11.35)
29.30

. Χαρακτηριστικές αποστάσεις 

και γωνίες δεσμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 
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Σχήμα 32: Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 4∙8Η2Ο. Για λόγους απλούστευσης 

δεν φαίνονται τα άτομα υδρογόνου καθώς και τα μόρια διαλύτη.  

  

Σχήμα 33: Η κρυσταλλική δομή του «γυμνού» συμπλόκου 4∙8Η2Ο. Για λόγους 

απλούστευσης έχουν παραλειφθεί οι αρωματικοί δακτύλιοι, τα άτομα υδρογόνου 

καθώς και τα μόρια διαλύτη.  
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Σχήμα 34: Ο κεντρικός πυρήνας του συμπλόκου 4∙8Η2Ο. 

 

Σχήμα 35: Η διευθέτηση των αξόνων Jahn- Teller (με μαύρο χρώμα) στο σύμπλοκο 

4∙8Η2Ο. 
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Πίνακας 8 : Χαρακτηριστικές αποστάσεις (Å) και γωνίες (˚) δεσμών για το σύμπλοκο 

4∙8Η2Ο. 

Mn1-Ο1  2.042 Mn5-Ο2 1.958 

Mn1-Ο2 2.068 Mn5-Ο7 1.929 

Mn1-Ο3  1.906 Mn6-Ο2 1.864 

Mn2-Ο4  2.165 Mn6-Ο5 1.916 

Mn2-Ο3  2.246 Mn6-Ο3 1.881 

Mn2-Ο10  2.158 Mn6-N3 2.048 

Mn2-Ο8 2.086 Mn6-N4 2.057 

Mn2-Ο1 2.387 Mn6-Ο4 1.838 

Mn3-Ο5 1.925 Mn7-Ο18 2.219 

Mn3-Ο14 1.959 Mn7-Ο9 2.211 

Mn3-Ο3 2.286 Mn7-Ο6 1.815 

Mn3-Ο13 2.131 Mn7-N8 1.992 

Mn3-Ο7 1.912 Mn7-N5 2.057 

Mn3-Ο1 1.934 Mn7-N6 2.075 

Mn4-Ο12 2.160 Mn8-Ο15 2.238 

Mn4-Ο19 1.954 Mn8-Ο7 1.847 

Mn4-Ο5 1.921 Mn8-Ο17 2.175 

Mn4-Ο6 1.855 Mn8-N7 1.984 

Mn4-Ο1 2.528 Mn8-N2 2.068 

Mn5-Ο16 2.128 Mn8-N1 2.086 

Mn5-Ο11 1.970   

Mn5-Ο1 2.416   

Mn5-Ο4 1.866   

    

Ο2  -   Mn1 - Ο1 90.60 N3  - Mn6 - Ο2 95.84 

Ο1  -   Mn1 - Ο3 90.84 O2  - Mn6 - Ο3 98.08 

Ο3  -   Mn1 - Ο1 89.16 O3  - Mn6 - Ο4 91.36 

Ο8  -   Mn2 - Ο4 93.18 O4  - Mn6 - N3 91.11 

Ο4  -   Mn2 - Ο3 74.18 N3  - Mn6 - N4 82.51 

Ο3 -    Mn2 - Ο1 74.73 N4  - Mn6 - Ο5 90.40 

Ο6  -   Mn2 - Ο1 72.56 N4  - Mn6 - Ο3 93.71 

Ο3  -   Mn2 - Ο6 96.12 O3  - Mn6 - Ο5 87.34 

Ο3  -   Mn2 - Ο8 99.29 O5  - Mn6 - Ο2 93.17 

Ο8  -   Mn2 - Ο10 98.39 N5  - Mn7 - N6 92.32 

Ο10 -  Mn2 - Ο4 94.40 N6  - Mn7 - O9 83.47 

Ο13  - Mn3 - Ο1 92.95 O9  - Mn7 - O6 97.42 

Ο1   -  Mn3 - Ο5 82.13 O6  - Mn7 - N8 94.23 

Ο5   -  Mn3 - Ο3 76.44 N8  - Mn7 - O9 94.95 

Ο3   -  Mn3 - Ο14 87.63 O9  - Mn7 - N5 81.83 

Ο14  - Mn3 - Ο7 99.05 N5  - Mn7 - N8 92.77 

Ο7   -  Mn3 - Ο13 94.15 N1 -  Mn8 - O15 79.35 

Ο19  - Mn4 - Ο6 97.61 O15 -Mn8 - N2 84.15 

Ο6  -   Mn4 - Ο1 87.99 N2 -  Mn8 - O7 90.87 

Ο1  -   Mn4 - Ο5 82.05 O7  - Mn8 - N7 93.83 

Ο5  -   Mn4 - Ο12 91.72 N7 -  Mn8 - O17 95.17 

Ο12  - Mn4 - Ο19 93.31 O17- Mn8 - N1 92.70 
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Ο16  - Mn5 - Ο2 91.81 N1  - Mn8 - N2 82.05 

Ο2    - Mn5 - Ο4 81.44 N2 -  Mn8 - O15 84.15 

Ο11  - Mn5 -Ο16 93.61 O15  -  Mn8 - N7 92.45 

Ο1  -   Mn5 - Ο11 93.15   

O4  -   Mn5- O1 90.84   

 

Πίνακας 9 : Τιμές BVS για τα μεταλλικά κέντρα του συμπλόκου 4∙8Η2Ο. 

Mn1 3.151 Mn5 3.336 

Mn2 2.165 Mn6 3.936 

Mn3 3.120 Mn7 3.076 

Mn4 2.777 Mn8 3.007 

 

[Mn
ΙΙ

Μn2
III

(Ph2CHCOO)6(imid)3O]∙CH3CN (5∙CH3CN) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 5∙CH3CN (Σχήμα 36) αποκαλύπτει ότι 

πρόκειται για ένα τριπυρηνικό σύμπλοκο [Mn2
III

Mn
II
], το οποίο περιέχει έξι 

καρβοξυλάτο υποκαταστάτες, τρια μόρια ιμιδαζολίου και μια όξογεφυρα. Οι 

οξειδωτικές βαθμίδες των μεταλλικών κέντρων επιβεβαιώθηκαν μέσω BVS 

υπολογισμών, οι οποίοι έδειξαν τιμές 2.951, 2.159 και 3.003, για τα Mn1, Mn2, και 

Mn3 αντίστοιχα. Κάθε ένα από τα τρια μεταλλικά κέντρα συναρμόζεται με τέσσερις 

καρβοξυλάτο υποκαταστάτες οι οποίοι γεφυρώνουν τα τρία ιόντα Mn μεταξύ τους 

και υιοθετούν η
1
:η

1
:μ τρόπο ένταξης, ενώ μια κεντρική μ3-όξο γέφυρα γεφυρώνει και 

τα τρια ιόντα Mn ταυτόχρονα. Την έκτη θέση ένταξης κάθε μεταλλικού ιόντος 

καταλαμβάνει ένα τερματικό μόριο ιμιδαζολίου μέσω ενός εκ των δυο ατόμων Ν του 

(Ν1, Ν3, Ν5). Τα δυο τρισθενή μεταλλικά ιόντα υιοθετούν παραμορφωμένη 

οκταεδρική γεωμετρία λόγω της παραμόρφωσης Jahn Teller (Σχήμα 37), ενώ το 

δισθενές Mn
II
 υιοθετεί οκταεδρική γεωμετρία. Τέλος, οι σφαίρες ένταξης των τριών 

μεταλλικών κέντρων είναι Ο5Ν. Χαρακτηριστικές αποστάσεις και γωνίες δεσμών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 
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Σχήμα 36: Η κρυσταλλική δομή του τριπυρηνικού συμπλόκου  5∙CH3CN. Για λόγους 

απλούστευσης δεν φαίνονται τα άτομα υδρογόνου καθώς και τα μόρια διαλύτη. 

 

 

Σχήμα 37: Ο δομικός πυρήνας του συμπλόκου 5∙CH3CN. Στην εικόνα διακρίνονται 

και οι άξονες Jahn- Teller με μαύρο χρώμα. 
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Πίνακας 10: Χαρακτηριστικές αποστάσεις (Å) και γωνίες (˚) δεσμών για το 

σύμπλοκο 5∙CH3CN. 

Mn1- Ν1 2.054 

Mn1-Ο6 2.125 

Mn1-Ο8 2.026 

Mn1-Ο2 2.104 

Mn1-Ο1 1.821 

Mn1-Ο4 2.102 

Mn2-Ν3 2.205 

Mn2-Ο10 2.192 

Mn2-Ο9 2.174 

Mn2-Ο3 2.122 

Mn2-Ο13 2.204 

Mn2-Ο1 2.122 

Mn3-Ν5 2.053 

Mn3-Ο1 1.850 

Mn3-Ο11 2.199 

Mn3-Ο5 2.161 

Mn3-Ο7 1.977 

Mn3-Ο12 1.970 

Mn1-Μn2 3.407 

Mn1-Μn3 3.252 

Mn2-Μn3 3.360 

  

Mn1  - O1 – Mn2 119.32  

Mn1  - O1 – Mn3 124.58 

Mn3  - O1 – Mn2 115.34 

N1  - Mn1 – O4 86.43 

O4  - Mn1 – O6 88.72 

O6  - Mn1 – O1 92.59 

O1  - Mn1 – O8 94.15 

O8  - Mn1 – O2 97.01 

O2  - Mn1 – N1 85.67 

N3  - Mn2 – O3 89.52 

O3  - Mn2 – O13 91.81 

O13  - Mn2 – O1 87.89 

N3  - Mn2 – O1 171.26 

N3  - Mn2 – O9 91.80 

N5  - Mn3 – O12 87.12 

O12  - Mn3 – O11 90.01 

O1  - Mn3 – O5 93.61 

O5  - Mn3 – O12 88.39 
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Πίνακας 11: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα των συμπλόκων 1, 2 και 3∙2Η2Ο. 

Structure (1) (2) (3) 

Formula C18 H10 F9 Mn N3 O5 C28 H26 Mn2 N6 O10 C27 H43 Mn2 N3 

O24  

Μw 574.23  716.42  903.52  

Cr. system Μονοκλινές Μονοκλινές  Μονοκλινές  

Sp. group P21/n P21/n P21  

a (Å) 11.317(4) 9.526(5) 10.5100(10)  

b (Å) 16.989(6) 8.761(4)  10.9197(7)  

c (Å) 11.679(4) 18.701(9) 16.4105(15)  

α (˚) 90.00  90.00  90.00  

β (˚) 94.561(12) 99.61(2) 95.159(8)  

γ (˚) 90.00  90.00  90.00  

V (Å)
3
 2238.3(13) 1539(1) 1875.7(3)  

Z 4 2  2  

T (Κ) 293(2)  298 180(2) 

R 0.0745 0.0777 0.1003 

WR 0.1573  0.1666 0.0929 

 

Πίνακας 12: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα των συμπλόκων 4∙8Η2Ο και 5∙CH3CN. 

Structure (4) (5) 

Formula C194 H218Mn15 N19 O55 C95 H81 Mn3 N7 O13 

Μw 45119.71  1693.49 

Cr. system Μονοκλινές  Τρικλινές 

Sp. group P21/n     

a (Å) 21.4785(14) 15.1458(13) 

b (Å) 18.6690(18) 15.2540(14) 

c (Å) 25.6707(18) 20.3431(14) 

α (˚) 90.00  88.524(7) 

β (˚) 91.465(6) 86.420(6) 

γ (˚) 90.00  62.907(6) 

V (Å)
3
 10290.1(14)   4176.0(6) 
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Z 2  2 

T (Κ) 180(2) 180(2) 

R 0.0969 0.1003 

WR 0.1556 0.0739 
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Ι. Μελέτες Μαγνητικών Ιδιοτήτων των Συμπλόκων31-37 

Η μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των συμπλόκων 1, 2, 3∙8Η2Ο, 4∙8Η2Ο, και 

5∙CH3CN πραγματοποιήθηκε με τη μέτρηση του γινομένου της γραμμομοριακής 

μαγνητικής επιδεκτικότητας επί τη θερμοκρασία (χΜΤ) συναρτήσει της θερμοκρασίας 

(Τ) υπό συνεχές μαγνητικό πεδίο (dc  molar magnetic susceptibility measurements).  

Για το σύμπλοκο [Μn2
II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1) πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην περιοχή θερμοκρασιών  5.0 – 300 K 

κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. Αυτές παρουσιάζονται σαν χMT vs T 

στο Σχήμα 38. Η τιμή χMT= 8.696 cm
3 

K mol
-1  

στους 300 K είναι αρκετά κοντά στην 

spin-only τιμή (g=2) των 8.75 cm
3 

K mol
-1

 που αναμένεται για δυο ιόντα Mn
2+

 

υψηλού-spin. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή καθώς η θερμοκρασία μειώνεται μέχρι 

περίπου τους 50 Κ, όπου αρχίζει να μειώνεται γρήγορα για να φτάσει τελικά την τιμή 

5.740 cm
3 

K mol
-1 

στους 5 K υποδεικνύοντας αντισιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δυο μεταλλικών κέντρων. 

Σχήμα 38: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο  1. Η συνεχόμενη κόκκινη 

γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στη εξίσωση 

15. 

 Στο Σχήμα 39 φαίνεται η γραφική παράσταση της εξίσωσης Curie- Weiss χM=C/(T-

θ) από την οποία υπολογίστηκε η σταθερά Weiss θ= -1.95096 Κ. Η αρνητική τιμή της 

σταθεράς θ επιβεβαιώνει την αντισιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

μεταλλικών κέντρων. 
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Σχήμα 39: Γραφική παράσταση 1/χM vs T για το σύμπλοκο  1.  

Η διερεύνηση της μοριακής δομής μας επέτρεψε να προσομοιάσουμε τα πειραματικά 

δεδομένα υιοθετώντας ένα μοντέλο, όπου θεωρήσαμε δύο δισθενή μεταλλικά κέντρα 

Μn με spin 5/2 το κάθε ένα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μιας 

μαγνητικής  αλληλεπίδρασης J σύμφωνα με την εξίσωση 11:   

           
   

        (11) 

Ορίζουμε ως   
 : 

  
     

     
 ,  με το    να παίρνει τιμές 5, 4, 3, 2, 1, 0 

  
  

    
     

  
  

  
  

    
  

    
  

    
   

  

Εφαρμόζουμε την ιδιότητα            : 

                                  
   

  

   
   

                                

Αντικαθιστούμε στην εξίσωση (11) τον όρο    
   

  οπότε προκύπτει η χαμιλτονιανή 

εξίσωση: 
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                                      (   12) 

Στη συνέχεια από την εξίσωση 12 βρίσκουμε την ενέργεια    
 για κάθε κατάσταση 

  : 

     
            

 

 
 
 

 
    

 

 
 
 

 
     

     
  

   

 
 

Όμοια βρίσκουμε για όλες τις καταστάσεις    : 

     
  

  

 
 

     
   

   

 
 

     
   

   

 
 

     
   

   

 
 

     
  

   

 
 

Εν συνεχεία εφαρμόζουμε την κατανομή Maxwell- Boltzmann για το διπυρηνικό 

σύμπλοκο: 

χ = 
       

   
 
                  

    
  

         

    
  

 (13) 

και θέτουμε τον όρο 
       

   
   

χ =   
                  

    
  

         

    
  

  (14) 

Τελικά, αντικαθιστώντας τις τιμές    και τις αντίστοιχες τιμές    
 που υπολογίσαμε 

προηγουμένως στην εξίσωση 14 προκύπτει η εξίσωση 15 που ισχύει για το 

διπυρηνικό σύμπλοκο μας 
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Εφαρμόζοντας την εξίσωση 15 στις μαγνητικές μας μετρήσεις, προέκυψε το 

διάγραμμα fitting που φαίνεται στο Σχήμα 38 με την τιμή J=-0.109 cm
-1

 και την τιμή 

g=2.00. H θεμελιώδης κατάσταση του συμπλόκου 1, βρέθηκε να είναι S=0 με την 

πρώτη διεγερμένη κατάσταση S=1 να βρίσκεται υψηλότερα κατά ~ 0.24 cm
-1

. 

Αντίστοιχα για το σύμπλοκο [Mn2(O2CMe)2{(py)CO2}2{(py)C(H)NOH}2] (2) 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην περιοχή 

θερμοκρασιών  5.0 – 300 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. Αυτές 

παρουσιάζονται σαν χMT vs T στο Σχήμα 40. Η  χMT στους 300 K είναι  6.473 cm
3 

K 

mol
-1  

ενώ η spin-only τιμή (g=2) που αναμένεται για δυο ιόντα Mn
2+

 υψηλού-spin 

είναι 8.75 cm
3 

K mol
-1

. Η τιμή αυτή μειώνεται αμέσως καθώς ελαττώνεται η 

θερμοκρασία για να φτάσει την τιμή 0.138 cm
3 

K mol
-1 

στους 5 K με τη συμπεριφορά 

αυτή να υποδεικνύει την ύπαρξη ισχυρής αντισιδηρομαγνητικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των δυο μετάλλων.  

Σχήμα 40: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο  2. Η συνεχόμενη κόκκινη 

γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στη εξίσωση 

15. 

Στο Σχήμα 41 φαίνεται η γραφική παράσταση της εξίσωσης Curie-Weiss χM=C/(T-θ) 

από την οποία υπολογίστηκε η σταθερά Weiss θ= -242.738 Κ η οποία επιβεβαιώνει 

την παραπάνω υπόθεση μας (ισχυρή AF αλληλεπίδραση). 
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Σχήμα 41: Γραφική παράσταση 1/χM vs T για το σύμπλοκο  2. 

Εφαρμόζοντας την εξίσωση 15, η οποία ισχύει για κάθε διπυρηνικό σύμπλοκο 

δισθενούς Mn, στις μαγνητικές μας μετρήσεις με τη χρήση του προγράμματος IGOR, 

προκύπτει το διάγραμμα που φαίνεται στο Σχήμα 40 με την τιμή J=-4.7538 cm
-1

 και 

την τιμή g=2.00. H θεμελιώδης κατάσταση του συμπλόκου 2, βρέθηκε να είναι S=0 

με την πρώτη διεγερμένη κατάσταση, S=1 να βρίσκεται υψηλότερα κατά ~ 9.51 cm
-1

. 

Για το σύμπλοκο [Mn2
II
{(ΟΗ)2PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4] [ΗΝEt3NO3]∙2Η2Ο (3∙2Η2Ο) 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην περιοχή 

θερμοκρασιών  5.0 – 300 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. Αυτές 

παρουσιάζονται σαν χMT vs T στο Σχήμα 42.  Η τιμή χMT= 7.453cm
3 

K mol
-1  

στους 

300 K είναι αρκετά κοντά στην spin-only τιμή (g=2) των 8.75 cm
3 

K mol
-1

 που 

αναμένεται για δυο ιόντα Mn
2+

, υψηλού-spin. Η τιμή αυτή ελαττώνεται απότομα 

καθώς η θερμοκρασία μειώνεται για να φτάσει την τιμή 0.132 cm
3 

K mol
-1 

στους 5 K, 

υποδεικνύοντας AF αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταλλικών κέντρων με την τιμή 

στους 5 Κ να υποδηλώνει τιμή spin θεμελιώδους κατάστασης S ≈ 0.  
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Σχήμα 42: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο  3∙2Η2Ο. Η συνεχόμενη 

κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στη 

εξίσωση 15. 

Στο Σχήμα 43 φαίνεται η γραφική παράσταση της εξίσωσης Curie-Weiss χM=C/(T-θ) 

από την οποία υπολογίστηκε η σταθερά Weiss θ= -94.71 Κ και η αρνητική τιμή της 

σταθεράς θ επιβεβαιώνει την αντισιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

μεταλλικών κέντρων. 

Σχήμα 43: Γραφική παράσταση 1/χM vs T για το σύμπλοκο  3∙2Η2Ο. 
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Χρησιμοποιώντας ξανά την εξίσωση 15 την οποία εφαρμόζουμε στις μαγνητικές μας 

μετρήσεις με τη χρήση του προγράμματος IGOR, προκύπτει το διάγραμμα που 

φαίνεται στο Σχήμα 42 με την τιμή J=-2.6548 cm
-1

 και την τιμή g=2.00. H 

θεμελιώδης κατάσταση του συμπλόκου 3, βρέθηκε να είναι S=0 με την πρώτη 

διεγερμένη κατάσταση S=1 να βρίσκεται ~ 5.3096 cm
-1 

πιο ψηλά. 

Για το σύμπλοκο [Mn2
ΙΙ 

Μn11
III

Mn2
IV

(Ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2](NO3)3∙8Η2Ο  

(4∙8Η2Ο) πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην 

περιοχή θερμοκρασιών  5.0 – 300 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. 

Αυτές παρουσιάζονται σαν χMT vs T στο Σχήμα 44.  Η τιμή χMT στους 300 K βρέθηκε 

29.84cm
3 

K mol
-1  

ενώ η spin-only τιμή (g=2) που αναμένεται για δυο ιόντα Mn
2+

, 

δυο ιόντα Mn
4+ 

και 11 ιόντα Mn
3+

 υψηλού-spin είναι 45.5 cm
3 

K mol
-1

. Η τιμή αυτή  

μειώνεται απότομα καθώς μειώνεται η θερμοκρασία για να φτάσει την τιμή 4,99 cm
3 

K mol
-1 

στους 5 K, υποδεικνύοντας ισχυρές AF αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μεταλλικών κέντρων με την τιμή στους 5 Κ να υποδηλώνει τιμή spin θεμελιώδους 

κατάστασης S ≈ 3.  

Σχήμα 44: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο 4∙8Η2Ο. 

Στο Σχήμα 45 φαίνεται η γραφική παράσταση της εξίσωσης Curie-Weiss χM=C/(T-θ) 

από την οποία υπολογίστηκε η σταθερά Weiss θ= -285.241 Κ και η αρνητική τιμή της 

σταθεράς θ επιβεβαιώνει τις ισχυρές αντισιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των μεταλλικών κέντρων. 
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Σχήμα 45: Γραφική παράσταση 1/χM vs T για το σύμπλοκο  4∙8Η2Ο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μαγνητικές παραμέτροι για τα οκτώ 

δεκαπενταπυρηνικά σύμπλοκα που έχουν αναφερθεί έως τώρα στη βιβλιογραφία. 

 

Πίνακας 13:  Μαγνητικοί παραμέτροι για  τα οκτώ  δεκαπενταπυρηνικά σύμπλοκα. 

Σύμπλοκο Ground 

state (S) 

g Παραπομπή 

[Mn
III

15L15S15], S=DMF ή H2O,  L= N-phenylpropiolyl 

salicylhydrazide 

- - 31 

[Mn
III

9Mn
IV

6(O2CPh)12(μ3-O)13(μ-O)4(μ-

OMe)5(MeOH)4(H2O)5]2·1.5PhCO2H·MeOH·6H2O 
2 2.00 32 

[Mn
III

9Mn
IV

6(O2CCh)12(μ3-O)13(μ-O)4(μ-OMe)5 

(MeOH)3(H2O)6]·0.5MeOH·2.5H2O 
2 2.00 32 

[Mn
II

8Mn
III

7 O0.5(OH)11.5(pao)18(EtOH)(H2O)](ClO4)6.5 · 

5MeCN· 6H2O 
6 1.99 33 

[Mn
ΙΙ

4 Mn
ΙΙΙ

10 Mn
ΙV

K(μ4-O)4(O2CEt)11(pd)12(py)2] 23/2 1.92 34 
[Mn15K(μ4-O)4(O2CEt)11(mpd)12(py)2] - - 34 
[Μn

III
6Mn

II
9O6(MePO3)2(MeCOO)18(H2O)12][MePO3H]2·12H2O 1/2 2.00 35 

 

Για το σύμπλοκο [Mn2
ΙΙΙ

Μn
II
O(ph2CHCOO)6(imid)3]∙MeCN (5∙MeCN) 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, χM, στην περιοχή 

θερμοκρασιών  5.0 – 300 K κάτω από συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 T. Αυτές 

παρουσιάζονται σαν χMT vs T στο Σχήμα 46.  Η τιμή χMT στους 300 K είναι  8.516 

cm
3 

K mol
-1  

ενώ η spin-only τιμή (g=2) που αναμένεται για δυο ιόντα Mn
3+ 

και ένα 

ιόν Mn
2+

, υψηλού-spin είναι 10.375 cm
3 

K mol
-1

. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή 

καθώς η θερμοκρασία μειώνεται μέχρι περίπου τους 250 Κ, όπου αρχίζει να 
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μειώνεται γρήγορα για να φτάσει την τιμή 1.743 cm
3 

K mol
-1 

στους 5 K με τη 

συμπεριφορά αυτή να υποδεικνύει κυρίαρχες αντισιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των γειτονικών μεταλλικών κέντρων. 

 

Σχήμα 46: Γραφική παράσταση χMT vs T για το σύμπλοκο 5∙MeCN. Η συνεχόμενη 

κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την προσομοίωση των πειραματικών σημείων στη 

εξίσωση 22. 

Στο Σχήμα 47 φαίνεται η γραφική παράσταση της εξίσωσης Curie-Weiss χM=C/(T-θ) 

από την οποία υπολογίστηκε η σταθερά Weiss θ= -64.3505 Κ. Η αρνητική τιμή της 

σταθεράς θ επιβεβαιώνει τις αντισιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

τριών μεταλλικών κέντρων. 

 

Σχήμα 47: Γραφική παράσταση 1/χM vs T για το σύμπλοκο  5∙MeCN. 
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Η διερεύνηση της μοριακής δομής μας επέτρεψε να ερμηνεύσουμε τα πειραματικά 

δεδομένα υιοθετώντας ένα μοντέλο 2 μαγνητικών αλληλεπιδράσεων, σύμφωνα με 

την εξίσωση 16: 

            
   

     
   

         
         (16) 

Θεωρούμε ότι τα δυο Μn
III

 (S=2) επικοινωνούν με το Μn
II 

(S=5/2) με μια ισοδύναμη 

μαγνητική αλληλεπίδραση (J1) ενώ μεταξύ τους επικοινωνούν με μια διαφορετική 

μαγνητική αλληλεπίδραση (J2). 

Ορίζουμε ως   
 : 

  
     

     
     

  , με το    να παίρνει τιμές 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 

Ορίζουμε επίσης  ως      
     

     
 , με το    να παίρνει τιμές 5, 4, 3, 2, 1, 0 

Οπότε   
     

    
   

  
  

      
    

  
 

 

  
  

    
  

    
  

    
   

  

Εφαρμόζουμε την ιδιότητα:            : 

                                   
   

    

                                   
    

     
     

                                    
   

    
   

   

    
   

    
   

                                   

Αντικαθιστoύμε τον όρο     
   

    
   

   στην εξίσωση 16: 

                                               
        (17) 

  
     

     
  

  
  

=   
     

    

                                   
   

  

   
   

                                 

Αντικαθιστούμε τον όρο    
   

  στην εξίσωση 17 οπότε προκύπτει η χαμιλτονιανή 

εξίσωση: 

                                                               

            (18) 

Από την εξίσωση 18 βρίσκουμε την ενέργεια    
 για κάθε κατάσταση    και για κάθε 

κατάσταση   : 
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Για   =
  

 
 και      

  
  

  
 

      
     

  

 
 
  

 
    

 

 
 
 

 
                           

         

Όμοια βρίσκουμε για όλες τις καταστάσεις     και   : 
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Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την κατανομή Maxwell- Boltzmann για το τριπυρηνικό 

σύμπλοκο: 
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χ = 
       

   
 
                  

       
  

         

       
  

   (19) 

και θέτουμε τον όρο   
       

   
   

χ =   
                  

       
  

         

       
  

 (20) 

Αντικαθιστώντας τις τιμές    και τις αντίστοιχες τιμές       
 που υπολογίσαμε 

προηγουμένως, στην εξίσωση 20 προκύπτει: 

x=  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

        
   

    

 
 

    
   

    

 
 

        
   

    

 
 

         
   

    

 
 

         
   

    
       

       
    
       

        
       

         
       

         
   

   

 
 

        
   

   

 
 

   
   

   

 
 

        
   

   

 
 

         
   

   

 
 

         
   

    
         

       
    
       

      
       

        
       

        
   

   

 
 

         
   

   

 
 

     
   

   

 
 

        
   

   

 
 

         
   

   

 
 

     
   

   
         

      
     

      
         

      
         

      
         

   
 

 
 

         
   

 

 
 

     
   

 

 
 

         
   

 

 
 

          
   

 

 
 

         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
        

      
    
      

        
      

         
      

         
   

   
       

      
    
      

        
      

         
      

         
   

   
        

      
   
      

        
      

         
      

         
   

  
         

     
    
     

      
     

        
     

        
   

  
         

     
     

     
        

     
         

     
     

   

  
         

     
     

     
         

     
         

     
         

   

  
         

     
     

     
         

     
          

     
         

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  (21) 

 

Απλοποιώντας την εξίσωση 21 και θέτοντας x=J1/KT και y=J2/KT προκύπτει η 

εξίσωση 22: 
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Εφαρμόζοντας την εξίσωση 22 στις πειραματικές μας μετρήσεις με τη χρήση του 

προγράμματος IGOR, προέκυψε το διάγραμμα που φαίνεται στο Σχήμα 46  με την 

τιμή J1=-2.039 cm
-1

, J2=-5.886 cm
-1

 και την τιμή g=1.942. H θεμελιώδης κατάσταση 

του συμπλόκου 5, βρέθηκε να είναι S=1/2 με την πρώτη διεγερμένη κατάσταση 

S=5/2 να βρίσκεται ~ 16.312 cm
-1 

πιο ψηλά. 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι  μαγνητικές παράμετροι που 

βρέθηκαν για τα σύμπλοκα 1-5. 

Πίνακας 14: Μαγνητικές παράμετροι για τα σύμπλοκα 1-5. 

Σύμπλοκο S g J (cm
-1

) θ(K) 1
st
 exc. state 

1 0 2.00 -0.109 -1.951 1 

2 0 2.00 -4.754 -242.738 1 

3 0 2.00 -2.655 -94.710 1 

4 3 - - -285.241 - 

5 1/2 1.942 J1=-2.039 

J2=-5.886 

-64.351 5/2 
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Κ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

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

συμπλόκων Mn(II) με βιοανόργανο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, επιθυμούσαμε τη 

σύνθεση συμπλόκων του Mn(II) τα οποία να προσομοιάζουν δομικώς ή/και 

φασματοσκοπικώς το ενεργό κέντρο της αργινάσης. Πιο συγκεκριμένα επιθυμούσαμε 

την απομόνωση διπυρηνικών, ασύμμετρων συμπλόκων [Mn2
II
], τα οποία να 

διαθέτουν singlet μαγνητική θεμελιώδη κατάσταση. Προσπαθώντας να επιτύχουμε 

τον στόχο της εργασίας μας, συνθέσαμε τα εξής νέα σύμπλοκα: 

[Μn2
II
(O2CCF3)2(hfac)2{(py)2CNOH}2] (1), [Mn2

II
(O2CMe)2{(py)CO2}2 

{(py)C(H)NOH}2] (2), [Mn2
II
(ΟΗ2)PhCOO}3(ΝΟ3)(Η2Ο)4][ΗΝEt3NO3]∙2Η2Ο 

(3∙2Η2Ο), [Mn15(ph2CHCOO)12O14(en)6(imid)2](NO3)3∙8Η2Ο (4∙8Η2Ο) και 

[Mn2
ΙΙΙ

Μn
II
(ph2CHCOO)6 (imid)3O] ∙MeCN (5∙MeCN). 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας Εργασίας μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 

συμπεράσματα: 

Αρχικά παρατηρούμε ότι καταφέραμε να απομονώσουμε 3 διπυρηνικά σύμπλοκα  (1, 

2 και 3∙2Η2Ο) εκ των οποίων το ένα είναι ασύμμετρα υποκατεστημένο όπως 

συμβαίνει και στο ενεργό κέντρο του ενζύμου αργινάση. 

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι από τα περίπου 3000 διμερή του μαγγανίου 

που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία, τα 400 αποτελούνται από 

δισθενή ιόντα μαγγανίου ενώ μόλις τα 17 περιέχουν δισθενή ιόντα μαγγανίου 

ασύμμετρα υποκατεστημένα. 

Τέλος, οι spin θεμελιώδεις καταστάσεις των συμπλόκων 1, 2 και 3∙2Η2Ο είναι S=0, η 

πρώτη διεγερμένη κατάσταση είναι S=1 ενώ οι τιμές των μαγνητικών 

αλληλεπιδράσεων και στα τρία σύμπλοκα κυμαίνονται από -0,1 έως -4,7. 

Καταφέραμε λοιπόν να επιτύχουμε τις επιθυμητές μαγνητικές ιδιότητες σύμφωνα με 

το στόχο της εργασίας μας. 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά των τριών διπυρηνικών 

συμπλόκων που συνθέσαμε, καθώς και του διπυρηνικού κέντρου της αργινάσης, ενώ 

στον  Πίνακα 15 παρουσιάζονται οι αποστάσεις δεσμών του συμπλόκου του ενεργού 

κέντρου από βακτηριακή και από θηλαστική αργινάση καθώς και του συμπλόκου 

3∙2Η2Ο. Παρατηρούμε, ότι οι αποστάσεις δεσμών του συμπλόκου 3∙2Η2Ο  

βρίσκόνται πολύ κοντά στις τιμές των αποστάσεων του ενεργού κέντρου της 

αργινάσης από Β.Caldovelox. Και στα δυο αυτά σύμπλοκα τα δυο μεταλλικά κέντρα 

είναι εξαενταγμένα και υιοθετούν οκταεδρική ή παραμορφωμένη οκταεδρική 

γεωμετρία με τη διαφορά ότι στο διμαγγανικό κέντρο της βακτηριακής αργινάσης 

συναρμόζεται σε ένα εκ των δυο μεταλλικών κέντρων ένα κατάλοιπο ιστιδίνης μέσω 

του Ν αποκτώντας έτσι σφαίρα ένταξης Ο5Ν, ενώ στο σύμπλοκο 3∙2Η2Ο   όλες οι 

θέσεις συναρμογής καλύπτονται από οξυγόνα. Άλλη μια ομοιότητα μεταξύ των δυο 

αυτών συμπλόκων είναι η συναρμογή ενός διδοντικού υποκαταστάτη σε ένα εκ των 

δυο μεταλλικών ιόντων. Στο σύμπλοκο  3∙2Η2Ο  ο διδοντικός υποκαταστάτης είναι η 

νιτράτο ομάδα, ενώ στο σύμπλοκο του ενζύμου είναι η καρβοξυλάτο ομάδα ενός 

ασπαραγινικού καταλοίπου. Μια διαφορά στη δομή των δυο αυτών συμπλόκων 
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εντοπίζεται στο γεφυρωτικό υποκαταστάτη: στην περίπτωση του συμπλόκου 3∙2Η2Ο  

η γεφύρωση των δυο μεταλλικών ιόντων γίνεται μέσω τριών καρβοξυλάτων 

γεφυρών, ενώ στη περίπτωση του ενζύμου ο τρίτος γεφυρωτικός υποκαταστάτης 

είναι ένα ιόν υδροξειδίου ή νερού, το οποίο όπως είδαμε και στην εισαγωγή της 

εργασίας μας προτείνεται ότι διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υδρόλυση της 

αργινίνης σύμφωνα με ένα εκ των δυο προτεινώμενων μηχανισμών.  

Πέρα όμως από τα τρία αυτά σύμπλοκα τα οποία συμβαδίζουν με το στόχο της 

εργασίας μας, καταφέραμε να απομονώσουμε άλλα δυο σύμπλοκα. Το σύμπλοκο 

4∙8Η2Ο, είναι ένα δεκαπενταπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους το οποίο 

παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς είναι μόλις το ένατο δεκαπενταπυρηνικό 

σύμπλοκο που έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία. Κατά τη σύνθεση του 

συμπλόκου παρατηρήθηκε ο σχηματισμός ιμιδαζολάτο υποκαταστατών ο οποίος 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση καθώς δεν καταφέραμε να διευκρινίσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο αυτός σχηματίζεται. Στην προσπάθεια μας να διαλευκάνουμε τον 

μηχανισμό σχηματισμού των ιμιδαζολάτο υποκαταστατών καταφέραμε να 

απομονώσουμε ένα πέμπτο σύμπλοκο (5∙MeCN) το οποίο μας υπέδειξε τη 

σπουδαιότητα ορισμένων υποκαταστατών για τη δημιουργία του ιμιδαζολίου. 

 

Πίνακας 15: Σύγκριση δομικών και φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών των 

συμπλόκων 1, 2 και 3∙2Η2Ο με το διπυρηνικό σύμπλοκο του ενεργού κέντρου της 

αργινάσης. 

Σύμπλοκο A.O Απόστα

ση Mn-

Mn  

(Å) 

Γεωμετρία Mn Περιβάλλον 

ένταξης Μn 

S J (cm
-1

) g 

1 2+ 4.5  Οκταεδρική fac-O3N3 0 -0.109  2.00 

2 2+ 3.6 Οκταεδρική fac-Ο3N3 0 -4.754 2.00 

3 2+ 3.8 Μn1: Οκταεδρική 

Mn2: 

Παραμορφωμένη 

οκταεδρική 

Ο6 0 -2.655 2.00 

Ενεργό 

κέντρο 

αργινάσης 

2+ 3.3 

 

 

 

 

 

 

Θηλαστική 

αργινάση 

ΜnΑ: Τετραγωνική 

πυραμιδική  

ΜnΒ: Οκταεδρική 

 

Βακτηριακή 

αργινάση  

ΜnA: Οκταεδρική                                         

MnB: Οκταεδρική  

 

 

ΜnΑ: O4N 

MnΒ: O5N 

 

 

 

 

 

ΜnΑ: O5N  

MnΒ: O5N 

 

0 -2 2.00 
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Πίνακας 16: Αποστάσεις δεσμών των συμπλόκων του ενεργού κέντρου της 

αργινάσης αρουραίου, της αργινάσης από B.Caldovelox και του συμπλόκου 3∙2Η2Ο. 

Άτομο 1  Άτομο 2  Απόσταση (Å)  Άτομο 2 

(Σύμπλοκο 3)  
Αργινάση 

αρουραίου  

Αργινάση 

από 

B.caldovelox  

Σύμπλοκο 3  

ΜnA  MnB  3.3  3.3  3.9 MnB  

ΜnA  N His101 (99)  2.2  2.1  2.1  Ο (γεφυρωτικό)  

ΜnA  O Asp124 (122)  2.1  2.1  2.2  ΟW1  

ΜnA  O Asp128 (126)  2.1  2.2  2.2  OW2  

ΜnA  O Asp232 (226)  2.4  2.5  2.2  Ο (γεφυρωτικό)  

ΜnA  OW1  2.4  2.0  2.1  Ο (γεφυρωτικό)  

ΜnA  OW2  -  2.4  2.2  OW3  

MnB  N His126 (124)  2.1  2.2  2.2  OW4  

MnB  O Asp124 (122)  2.1  2.1  2.1  Ο (γεφυρωτικό)  

MnB  O Asp232 (226)  2.4  2.2  2.1  Ο (γεφυρωτικό)  

MnB  O Asp234 (228)  2.1  2.2  2.3  O (NO3)  

MnB  O Asp234 (228)  2.4  2.3  2.3  O (NO3)  

MnB  OW1  2.4  2.2  2.1  Ο (γεφυρωτικό)  
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