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Περίληψη 

 
Η ικανότητα της αυτό-οργάνωσης χρησιμοποιείται από διάφορους οργανισμούς, όπως τα 

φωτοσυνθετικά βακτήρια (ή Φωτοτροφικά βακτήρια) εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Τις τελευταίες 

δεκαετίες η ιδιότητα αυτή έχει μελετηθεί εκτενώς, με σκοπό να δημιουργηθούν νέα υλικά με ποικίλες 

εφαρμογές από φωτοβολταϊκά συστήματα έως και την φωτοδυναμική θεραπεία. Τα μόρια αυτά μέσω 

κατάλληλων αλληλεπιδράσεων μιμούνται την ικανότητα αυτό-οργάνωσης της χλωροφύλλης στα 

φωτοσυνθετικά βακτήρια, σχηματίζοντας νανο- αλλά και μικροδομές.  

Στην παρούσα πτυχιακή έγινε σύζευξη μίας πορφυρίνης με ένα διπεπτίδιο (διφαινυλαλανίνη) μέσω 

αμιδικού δεσμού. Το άμινο τελικό άκρο της διφαινυλαλανίνη ήταν προστατευμένο είτε με -Fmoc είτε 

με -Boc προστατευτική ομάδα. Στη συνέχεια μεταλλώθηκε ο δακτύλιος της πορφυρίνης με σίδηρο. 

Αυτό έγινε με σκοπό να μελετηθούν οι ιδιότητες των μορίων αυτών, τα οποία δεν έχουν συντεθεί 

ξανά, αλλά και να εξεταστεί εάν διατηρείται η ικανότητα αυτό-οργάνωσης που κατείχαν τα μόρια 

πριν την προσθήκη του μετάλλου.  

Τέλος, έγινε ταυτοποίηση των μορίων που συντέθηκαν με διάφορες φασματοσκοπικές μεθόδους.  

 

 

Abstract 

 
The ability of self-assembly is being used by many organisms, like the photosynthetic bacteria (or 

phototrophic bacteria) for billions of years. The last decades this ability is being extensively studied 

in order to build new materials with various applications such as photovoltaic systems and 

photodynamic therapy. These molecules through certain interactions imitate the self-assembly of 

chlorophyll, in order to form nano- and microstructures.  

In this thesis, a porphyrin was coupled through amide coupling with a dipeptide (diphenylalanine). 

The amono terminal site of the diphenylalanine was protected with -Fmoc or –Boc protecting group. 

Then the porphyrin ring was metallated with iron. The purpose of this project was to study the 

properties of these molecules, which are being composed for the first time, but also to examine if they 

can maintain their ability to self-assemble as before the incorporation of the metal to the porphyrin.  

Lastly, the molecules were fully characterized through various spectroscopic techniques.  

 

 

‘‘Where nature finishes producing its own species, man 

begins, using natural things and with the help of this 

nature, to create an infinity of species.’’ 

 

                                                                                           Leonardo da Vinci 
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Θεωρητικό Μέρος 
 
 

Γενικά χαρακτηριστικά πορφυρινών 

 

Ο δακτύλιος της πορφυρίνης απαντάται σε πληθώρα βιολογικών συστημάτων, όπου είναι το κύριο 

συστατικό του συστήματος, ή συνδέεται άρρηκτα με την εκάστοτε δράση του συστήματος. Οι πιο 

γνωστές πορφυρίνες είναι τα μόρια της αίμης, τα οποία αποτελούν τη χρωμοφόρο ομάδα της 

αιμοσφαιρίνης, της μυοσφαιρίνης, καθώς και των κυτοχρωμάτων. Η λειτουργία τους ποικίλει, από 

την μεταφορά και αποθήκευση οξυγόνου, έως τη μεταφορά ηλεκτρονίων και την παραγωγή ενέργειας. 

Ακόμα, είναι αποτελεσματικοί ευαισθητοποιητές και καταλύτες σε μεγάλο αριθμό χημικών και 

φωτοχημικών διεργασιών. Η μεγάλη ποικιλία στις ιδιότητες και στις λειτουργίες τους οφείλεται 

αφενός στο μέταλλο που εισάγεται στο κέντρο του δακτυλίου και αφετέρου στους διάφορους 

υποκαταστάτες που μπορούν να εισαχθούν στην περιφέρεια του δακτυλίου. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Εισαγωγή στις πορφυρίνες 

Οι πορφυρίνες είναι ετεροκυκλικά μακροκυκλικά συστήματα που αποτελούνται από τέσσερα 

τροποποιημένα πυρόλια. Είναι αρωματικές ενώσεις, δηλαδή υπακούν στον κανόνα του Hückel για 

τον αρωματικό χαρακτήρα, κατέχοντας 4n+2 π ηλεκτρόνια (n=4 για τη μικρότερη κυκλική διαδρομή), 

τα οποία είναι απεντοπισμένα. Ακόμα, οι πορφυρίνες έχουν εκτεταμένη συζυγία. Εξαιτίας αυτού, 

έχουν συνήθως πολύ έντονες ζώνες απορρόφησης στο ορατό και εμφανίζουν έντονα χρώματα. Ο 

αρωματικός χαρακτήρας που σταθεροποιεί το σύστημα, εκτείνεται πάνω από όλη τη δομή του. 

Οι πορφυρίνες είναι συζυγή οξέα και υποκαταστάτες που συνδέονται με μέταλλα σχηματίζοντας 

σύμπλοκα. Τα περισσότερα μέταλλα του περιοδικού πίνακα μπορούν να εισαχθούν σε μία πορφυρίνη 

Σχήμα 1. Ο δακτύλιος της πορφυρίνης Σχήμα 2. 3-D μοντέλο της πορφυρίνης 
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συνδεόμενα μέσω των αζώτων (Ν). Το σθένος του μετάλλου είναι συνήθως +2 ή +3. Ο πορφυρινικός 

δακτύλιος είναι θερμοδυναμικά σταθερός με ιδιαίτερες χημικές, βιολογικές και φυσικές ιδιότητες. 

Οι πορφυρίνες εμφανίζουν υψηλή συζυγία και στο αρωματικό τους σύστημα συμμετέχουν 18 π 

ηλεκτρόνια. Όλα τα άζωτα έχουν sp2 υβριδισμό. Τα δύο άζωτα που έχουν υδρογόνα, έχουν 3 

ηλεκτρόνια τα οποία μοιράζονται στα sp2 τροχιακά και σχηματίζουν σ δεσμούς με δύο γειτονικούς 

άνθρακες (C) και το υδρογόνο (Η). Ακόμα, έχουν ένα μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων σε κάθετο στο 

δακτύλιο p τροχιακό, το οποίο το συνεισφέρουν στο συζυγιακό σύστημα. Τα άλλα δύο άζωτα, έχουν 

4 ηλεκτρόνια σε sp2 τροχιακά, τα δύο σχηματίζουν σ δεσμούς με δύο άνθρακες, ενώ το μονήρες 

ζεύγος που βρίσκεται στο τρίτο sp2 τροχιακό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δεσμό με κάποιο μέταλλο. 

Ακόμα, ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε p τροχιακό και σχηματίζει π δεσμό με έναν άνθρακα. 

Στο σχήμα 3 φαίνονται οι α, οι β αλλά και οι meso θέσεις του πορφυρινικού δακτυλίου στις οποίες 

μπορούν να εισαχθούν οι περιφερειακοί υποκαταστάτες. Τα exo-υδρογόνα βρίσκονται στις β θέσεις 

και τα μεθινικά υδρογόνα στις meso θέσεις. Οι α θέσεις δεν έχουν υδρογόνα λόγω τετραπλής 

υποκατάστασης του άνθρακα. Οι άνθρακες όπως και τα άζωτα έχουν sp2 υβριδισμό.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Γεωμετρία και Συμμετρία της πορφυρίνης 

Οι πορφυρίνες έχουν επίπεδη διαμόρφωση στο χώρο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

τετραφαινυλο-πορφυρίνη (Η2ΤPP) με C2h συμμετρία (σχήμα 4). Όταν όμως συναρμόζεται με ένα 

μέταλλο, η επιπεδότητα συνήθως χάνεται και η συμμετρία αυξάνεται. Το ίδιο παρατηρείται όταν στις 

meso θέσεις υπάρχουν ογκώδεις υποκαταστάτες. Στο σχήμα 5 φαίνεται η τετραφαίνυλο-πορφυρίνη 

μεταλλωμένη με χαλκό  (Cu-TPP) με συμμετρία D4h. 

 

 

Σχήμα 3. Δομή της πορφυρίνης 
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Άλλα χαρακτηριστικά των πορφυρινών 

 Τα δύο πρωτόνια που είναι ενωμένα με τα άζωτα είναι όξινα, και αντικαθίστανται εύκολα από 

μέταλλα. 

 Λόγω των διαστάσεων και της διαμέτρου του δακτυλίου της πορφυρίνης, τα μέταλλα της 1ης 

σειράς μεταβατικών στοιχείων ταιριάζουν απόλυτα στο δακτύλιο (4.2 Å διάμετρος). 

 Αποτελούν πολύ σημαντικές ενώσεις σχετικά με την μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρική, καθώς λειτουργούν ως δότες ηλεκτρονίων. 

 Παρουσιάζουν έντονο φθορισμό. 

 Έχουν μεγάλη θερμική σταθερότητα. 

 Στον ανθρώπινο οργανισμό απαντώνται 3 μορφές της πορφυρίνης: Protoporphyrin, 

Uroporphyrin και Coproporphyrin. 

 Σε φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Vis, εμφανίζουν μία χαρακτηριστική κορυφή (Soret) 

περίπου στα 420 nm, αλλά και 4 χαμηλότερης έντασης κορυφές (Q bands) στην περιοχή 500 

– 650 nm. 

 
 

Η Αίμη 

Η Αίμη είναι ένας πορφυρινικός δακτύλιος συναρμοσμένος με σίδηρο, ο οποίος βρίσκεται στο 

ανθρώπινο σώμα. Η αίμη λειτουργεί ως προσθετική ομάδα σε αρκετές πρωτεΐνες όπως η 

αιμοσφαιρίνη, η μυοσφαιρίνη και τα κυτοχρώματα. Τέλος, προσδίδει το κόκκινο χρώμα στο αίμα.   

 

 

Σχήμα 5. Η τετραφαίνυλο-πορφυρίνη 

μεταλλωμένη με χαλκό 

 

Σχήμα 4. Η τετραφαινυλο-πορφυρίνη 
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Αυτό-οργάνωση 
 

Αυτό-οργάνωση (self-assembly) καλείται η αυθόρμητη και αντιστρεπτή διαδικασία, κατά την οποία 

κάποια μόρια δημιουργούν οργανωμένες δομές κάτω από ορισμένες συνθήκες. Απαιτείται εξωτερικό 

ερέθισμα, και δεν διατηρείται μετά την παύση του πρώτου. Ουσιαστικά, υπάρχει μία ισορροπία 

ανάμεσα στα μοριακά συστατικά σχηματίζοντας ένα συσσωμάτωμα με δομή που εξαρτάται από την 

πληροφορία που παρέχεται από την χημική ταυτότητα των συστατικών μορίων. 

Πρώτα παρατηρήθηκε σε μόρια χλωροφύλλης και διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης. Ένα μεγάλο μέρος της μελέτης της αυτο-οργάνωσης αφορά την μίμηση της φύσης 

ως προς την πολύπλοκη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Εδώ και αρκετές δεκαετίες μελετάται η 

ικανότητα ορισμένων μορίων να αυτό-οργανώνονται, καθώς μπορούν να βρουν εφαρμογές σε 

διάφορους τομείς όπως η χημεία, η βιολογία και η επιστήμη υλικών. 

Η συγκεκριμένη ιδιότητα βασίζεται κυρίως σε ασθενείς αλληλεπιδράσεις όπως δεσμοί υδρογόνου, 

ηλεκτροστατικές έλξεις, και δυνάμεις Van der Waals ή διασποράς. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

καθορίζονται από αρκετούς παράγοντες όπως είναι το σχήμα, το φορτίο, η πολωσιμότητα, το 

μαγνητικό δίπολο αλλά και η μάζα των μορίων. Συνήθως η αυτο-οργάνωση λαμβάνει χώρα σε υγρές 

φάσεις εφόσον απαιτείται η κινητικότητα των συστατικών. 

Οι πιο σημαντικές αλληλεπιδράσεις είναι οι π-π αλληλεπιδράσεις και οι δεσμοί υδρογόνου. Οι 

πρώτες προκύπτουν κυρίως μεταξύ αρωματικών μορίων, και οφείλονται στην έλξη μεταξύ του θετικά 

φορτισμένου σ-backbone και του απεντοπισμένου νέφους π-ηλεκτρονίων. Οι δεσμοί υδρογόνου 

δημιουργούνται όταν ένας δότης με ένα διαθέσιμο όξινο άτομο υδρογόνου αλληλεπιδρά με έναν 

δέκτη που φέρει μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων. Γενικά οι δεσμοί υδρογόνου έχουν υψηλή 

επιλεκτικότητα και κατευθυντικότητα, προσδίδοντας εξαιρετική σταθερότητα στο σύστημα. 

 

 

Διφαινυλαλανίνη (FF) 

Το διπεπτίδιο της διφαινυλαλανίνης, έχει μελετηθεί εκτενώς την τελευταία δεκαετία, λόγω της 

ιδιότητας του να αυτο-οργανώνεται σε κυβικούς κρυστάλλους. Αυτή η ιδιότητα οφείλεται σε μη 

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πεπτιδίου αυτού, είναι ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε νανο- και μικρο-δομές, χωρίς να επηρεάζεται η συγκρότηση. Η προστατευτική 

ομάδα του αμινο τελικού άκρου της διφαινυλαλανίνης καθορίζει τη δομή που θα σχηματιστεί κατά 

την αυτό-οργάνωση. Στην περίπτωση της -Boc προστατευτικής ομάδας σχηματίζει σφαιρικές δομές 

ενώ με την –Fmoc ομάδα παρατηρείται ο σχηματισμός ινιδίων. Η ομοιοπολική σύζευξη πορφυρίνης-

διφαινυλαλανίνης οδήγησε στο σχηματισμό ενός υβριδικού μορίου το οποίο έχει την ικανότητα να 

αυτο-οργανώνεται σχηματίζοντας είτε σφαιρικές νανο-δομές είτε ινίδια, ακολουθώντας τη 

μεθοδολογία καλού – κακού διαλύτη. Η εφαρμογή του διπεπτιδίου αυτού, ποικίλλει από χρήση σε 
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φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω σύνδεσης με κάποια πορφυρίνη, αλλά και σε νανο-δομές πεπτιδίων 

στον τομέα της βιοτεχνολογίας.  

  

Οι προστατευτικές ομάδες 

Οι προστατευτικές ομάδες της διφαινυλαλανίνης, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την μορφολογία της 

υπερμοριακής συγκρότησης της. Μέσω της προστασίας του καρβοξυλικού οξέος (-CO2H) ή της 

άμινο ομάδας (-ΝΗ2), μεταβάλλεται η ένταση και το είδος των αλληλεπιδράσεων. Οι σημαντικότερες 

αλληλεπιδράσεις, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι οι δεσμοί υδρογόνου, οι δυνάμεις Van der 

Walls και οι π-π αλληλεπιδράσεις. Είναι σημαντικό, αυτές οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των πεπτιδίων να ευνοούνται ενεργειακά σε σχέση με την αλληλεπίδραση τους με το διαλύτη. Με 

την εισαγωγή της -Βοc προστατευτικής ομάδας επιτυγχάνεται ο έλεγχος των δεσμών υδρογόνου που 

σχηματίζονται, ενώ με την -Fmoc ομάδα ευνοούνται και αυξάνονται οι π-π αλληλεπιδράσεις. 

Γενικά, για τη σύνθεση ενώσεων με προστατευμένα ή μη αμινοξέα, η κύρια πορεία που ακολουθείται 

βάσει της βιβλιογραφίας, είναι ο σχηματισμός αμιδικού δεσμού, είτε στο C είτε στο Ν τερματικό 

άκρο. Αυτή η συνθετική πορεία χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία. 

Παρακάτω παρουσιάζονται το διπεπτίδιο της διφαινυλαλανίνης (σχήμα 6), καθώς και το 

προστατευμένο διπεπτίδιο της διφαινυλαλανίνης με την -Fmoc και την -Βοc προστατευτική ομάδα 

(σχήματα 7 και 8 αντίστοιχα). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σχημα 6. Το διπεπτίδιο της 

διφαινυαλανίνης (ΝΗ2-FF-ΟΗ) 

Σχήμα 7. Fmoc-FF-OH 

Σχήμα 8. Boc-FF-OH 
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Σκοπός της εργασίας 
 

 

Το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής, δόθηκε από τη δημοσίευση ενός άρθρου, 

που αφορούσε την ικανότητα αυτο-οργάνωσης κάποιων μορίων βασισμένα σε πορφυρίνη 

συνδεδεμένη με ένα διπεπτίδιο της διφαινυλαλανίνης. Τα μόρια είναι τα TPP-NH-FF-Fmoc και TPP-

NH-FF-Boc, τα οποία φαίνονται παρακάτω. Τα συγκεκριμένα υβριδικά παράγωγα έχουν την 

ικανότητα να αυτο-οργανώνονται σχηματίζοντας είτε σφαιρικές είτε ινώδεις νανο-δομές. Το είδος 

της προστατευτικής ομάδας, η συγκέντρωση και το μίγμα διαλυτών που χρησιμοποιείται καθορίζουν 

τη νανο-δομή που θα σχηματιστεί.  

Έτσι, δημιουργήθηκε η απορία αν τα μόρια αυτά θα διατηρήσουν την ικανότητα της αυτο-οργάνωσης, 

ακόμα και μετά τη συναρμογή με ένα μέταλλο, αλλά και τι άλλες ιδιότητες θα παρουσιάζουν, καθώς 

τα μόρια αυτά συντίθενται για πρώτη φορά. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε σίδηρος για τη 

μετάλλωση του πορπφυρινικού δακτυλίου.  

Επομένως, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση των σιδηρο-πορφυρικών παραγώγων  

TPPFe-NH-FF-Fmoc και TPPFe-NH-FF-Boc και η μελέτης της πιθανής αυτό-οργάναωσης τους. 

Απώτερος στόχος ήταν η μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των πιθανών νανο-δομών με 

φασματοσκοπία  EPR.  

            
 

 

 
 

TPP-NH-FF-Fmoc TPP-NH-FF-Boc 

TPPFe-NH-FF-Boc TPPFe-NH-FF-Fmoc 
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Ο σίδηρος εισήχθη στην πορπφυρίνη σε οξειδωτική κατάσταση +2 υπό αναερόβιες συνθήκες, ενώ 

στα τελικά προϊόντα βρίσκεται σε +3 οξειδωτική κατάσταση με ένα χλώριο ως αξονικό 

υποκαταστάτη. 

Οι τελικές σιδηροπορφυρίνες που συντέθηκαν, αλλά και τα πρόδρομα μόρια που φαίνονται 

παραπάνω, ταυτοποιήθηκαν πλήρως με διάφορες φασματοσκοπικές αλλά και φασματομετρικές 

μεθόδους. Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης και της ταυτοποίησης των ενώσεων, τα δείγματα 

στάλθηκαν σε συνεργάτες του εργαστηρίου στο Παρίσι έτσι ώστε να μελετηθούν περαιτέρω με 

φασματοσκοπία EPR. 

 

 

 

 

 

Πειραματική διαδικασία 

 

Σύνθεση του TPP-NH-FF-Boc 

Για τη σύνθεση του TPP-NH-FF-Boc χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντιδραστήρια: TPP-NH2, FF-Boc, 

DCC, HOBt και DCM (όπου DCM διχλωρομεθάνιο). Σε σφαιρική φιάλη των 10 mL τοποθετήθηκαν 

52 mg FF-Boc και 5 mL DCM. Ζυγίστηκαν ακόμα 26 mg DCC και προστέθηκαν στη φιάλη στους 0ο 

C. Αργότερα προστέθηκαν 17 mg HOBt και η αντίδραση αφέθηκε για 30 λεπτά στους 0ο C, με 

ανοιχτή την μαγνητική ανάδευση. Η αντίδραση ελέγχεται ανά πάσα στιγμή με θερμόμετρο που έχει 

προσαρτηθεί κατάλληλα στη φιάλη. Τέλος, προστέθηκαν 70 mg TPP-NH2 και η αντίδραση αφέθηκε 

στο cold-room (6o C) για 48 ώρες. Στη συνέχεια πάρθηκε μία μικρή ποσότητα από τη σφαιρική φιάλη 

και πραγματοποιήθηκε ΤLC σε πλακίδιο Silica έτσι ώστε να γίνει σωστή επιλογή του διαλύτη στην 

κολώνα διαχωρισμού που ακολουθεί. Διαπιστώθηκε ότι C6H14:DCM σε αναλογία 4:6 είναι ο 

καταλληλότερος, αφού οι ενώσεις διαχωρίστηκαν εμφανώς. Παρακάτω φαίνεται το σχήμα της 

αντίδρασης. 

 

Αντιδραστήριο eq mg mmol Mr(mg/mol) V(mL) 

TPP-NH2 1 70 0.103 629.75  

FF-Boc 1.2 52 0.124 412.49  

DCC 12 25 0.124 206.33  

HOBt 1.2 17 0.124 135.12  

DCM     5 
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Σχήμα αντίδρασης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανισμός σχηματισμού αμιδικού δεσμού: 

 

 

 

 

Καθαρισμός προϊόντος 
 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια εκχύλιση της οργανικής φάσης με Η2Ο και απομακρύνεται η υδατική 

φάση. Στη συνέχεια έγινε κολώνα διαχωρισμού, για να απομακρυνθούν όλα τα πιθανά παραπροϊόντα, 

με διαστάσεις 12x3 cm ως προς τη στατική φάση η οποία είναι silica gel. Αρχικά, η κινητή φάση 

είναι μίγμα C6H14 και DCM σε αναλογία 4:6 αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 

DCM και ΕtΟΗ 0.1%. Σταδιακά αυξήθηκε η ποσότητα EtOH κατά 0.1% τη φορά έως 0.8%. Οι 

διαλύτες ανακυκλώνονται σε όλη τη διάρκεια του πειράματος μέσω απόσταξης. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανακρυστάλλωση με DCM και C6H14. Η συνολική ποσότητα του TPP-FF-

Boc που συντέθηκε είναι 111.2 mg. Η σύνθεση και η καθαρότητα του προϊόντος πιστοποιείται με 

φασματομετρία μάζας MALDI-TOF (αναμενόμενη κορυφή m/z = 1025.46). 

 

 

 

Σύνθεση του TPP-NΗ-FF-Fmoc 

Για τη σύνθεση του TPP-NH-FF-Fmoc πραγματοποιήθηκε η ίδια πειραματική διαδικασία με την Boc 

προστατευτική ομάδα, δηλαδή προστέθηκαν 66 mg FF-Fmoc και 5 mL DCM σε σφαιρική των 10 ml. 

Στη συνέχεια προστέθηκαν 26 mg DCC στους 0ο C, χρησιμοποιώντας παγόλουτρο και θερμόμετρο. 

Coupling with DCC/HOBt 
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Αργότερα, προστέθηκαν 17 mg HOBt και η αντίδραση αφέθηκε για 30 λεπτά στους 0ο C. Τέλος, 

προστέθηκαν 70 mg TPP-NH2 και η αντίδραση έμεινε για 48 ώρες στο cold-room. Παρακάτω 

φαίνεται το σχήμα της αντίδρασης. 

 

Αντιδραστήριο eq mg mmol Mr(mg/mol) V(mL) 

TPP-NH2 1 70 0.103 629.75  

FF-Fmoc 1.2 66.3 0.124 534.61  

DCC 1.2 25.6 0.124 206.33  

HOBt 1.2 16.75 0.124 135.12  

DCM     5 

 

 

Σχήμα αντίδρασης 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρισμός προϊόντος 

Κατά τον καθαρισμό του Fmoc προϊόντος ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με το Βοc, δηλαδή έγινε 

αρχικά εκχύλιση με DCM και Η2Ο. Και πάλι, η υδατική φάση αποβάλλεται. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε κολώνα διαχωρισμού με διαστάσεις 12x3 cm με στατική φάση silica gel και 

κινητή φάση αρχικά DCM. Στη συνέχεια αυξήθηκε η πολικότητα και πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε EtOH 0.2 % για αρχή, ενώ αργότερα αυξανόταν η ποσότητα EtOH κατά 0.1 % 

κάθε φορά έως 0.5 %, όπου και έγινε ο διαχωρισμός. Τέλος, έγινε ανακρυστάλλωση του προϊόντος 

με DCM και C6H14. Η τελική ποσότητα του TPP-NH2-FF-Fmoc που παράχθηκε είναι 131.9 mg. Η 

ταυτοποίηση του τελικού προϊόντος έγινε με φασματομετρία μάζας MALDI-TOF (αναμενόμενη 

κορυφή m/z = 1145.46). 

 

 

 

Προσθήκη Μετάλλου 
 

Η διαδικασία προσθήκης σιδήρου (Fe) σε πορφυρίνες είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Σε φιάλη 

Schlenk τοποθετήθηκε 1 ισοδύναμο TPP-NH-FF-Boc και 10 ισοδύναμα FeBr2 υπό αναερόβιες 

συνθήκες για να αποφευχθεί η οξείδωση του σιδήρου. Στην περίπτωση του -Βοc παραγώγου αυτό 
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αντιστοιχεί σε 150 mg FeBr2. Στη συνέχεια προστίθενται 15 mL άνυδρου και απαερωμένου THF και 

το μίγμα θερμαίνεται στους 55ο C για 24 ώρες. Το χρώμα αλλάζει από μωβ σε πορτοκαλί, 

χαρακτηριστικό χρώμα για σιδηροπορφυρίνες, όπου ο σίδηρος βρίσκεται σε οξειδωτική κατάσταση 

+2. Όταν όμως το διάλυμα έρθει σε επαφή με τον αέρα, ο σίδηρος θα οξειδωθεί σε Fe(III). Ο διαλύτης 

αποστάζεται και το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε CHCl3 (50 mL). Αργότερα πραγματοποιείται 

εκχύλιση με διάλυμα ΗCl 2N (1 x 50 mL) και Η2Ο (1 x 50 mL). 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στο TPP-NH-FF-Fmoc, αλλά αυτή τη φορά προστέθηκαν 200 

mg FeBr2. Ακόμα, η αντίδραση αυτή παρέμεινε περίπου 40 ώρες στους 55o C. Ο λόγος είναι αρκετή 

ποσότητα πορφυρίνης δεν είχε μεταλλωθεί μετά το πέρας των 24 ωρών. Αυτό επιβεβαιώθηκε με 

φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Vis. Οι μεταλλωμένες πορφυρίνες, εμφανίζουν διαφορετική 

απορρόφηση σε σχέση με τις αματάλλωτες, καθώς με την προσθήκη του μετάλλου αυξάνεται η 

συμμετρία. 

 

 

 

Καθαρισμός ενώσεων 

 

Πραγματοποιείται κολώνα διαχωρισμού στο -Fmoc παράγωγο, με διαστάσεις 9x3 cm ως προς τη 

silica gel. Αρχικά ο διαλύτης είναι μίγμα DCM:CH3OH σε αναλογία 99:1. Σταδιακά αυξήθηκε η 

ποσότητα CH3OH, ενώ ο διαχωρισμός έγινε όταν η μεθανόλη έφτασε στο 4 % του συνολικού όγκου 

του διαλύματος. Πάρθηκαν 3 κλάσματα, τα οποία αποστάχθηκαν έως ξηρού και μελετήθηκαν σε 

φασματομετρία ΜALDI-TOF. 

Στο TPPFe-NH-FF-Boc, έγινε κολώνα διαχωρισμού, ενώ η silica gel έχει διαστάσεις 10x3 cm. Η 

κινητή φάση είναι πάλι μίγμα DCM:CH3OH σε αναλογία 99:1 αντίστοιχα. Στη συνέχεια αυξάνεται 

κατά 0.5 % κάθε φορά η ποσότητα CH3OH μέχρι 3.5 %, όπου και πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός. 

Πάρθηκαν 2 κλάσματα τα οποία αποστάχθηκαν έως ξηρού. 

Τέλος πραγματοποιήθηκε ανακρυστάλλωση των ενώσεων. Χρησιμοποιήθηκαν ένας καλός και ένας 

κακός διαλύτης ως προς τις ενώσεις μας, και συγκεκριμένα CHCl3 και C6H14 αντίστοιχα. 

Παρακάτω φαίνονται τα δυο τελικά προϊόντα.   
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
 

 

Για να ταυτοποιηθούν και να ελεγθούν ως προς την καθαρότητα τα τελικά προϊόντα που συντέθηκαν, 

χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), η  φασματομετρία 

μάζας με τη χρήση οργάνου MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desortion/Ionization – Time Of 

Flight) αλλά και η φασματοσκοπία ηλεκτρονικής απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis). 

Παρακάτω ακολουθεί μία συνοπτική θεωρία των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν, τα 

φάσματα που πάρθηκαν αλλά και η απαραίτητη ανάλυση αυτών. 

 

 

 

 

 

Ι. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 

Η φασματοσκοπία NMR στηρίζεται σε διεγέρσεις μαγνητικών πυρήνων που βρίσκονται εντός 

ισχυρού μαγνητικού πεδίου, όπου τα σπιν τους προσανατολίζονται ομόρροπα ή αντίρροπα προς το 

πεδίο αυτό. Για να επιτευχθεί η διέγερση των πυρήνων, η συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των ραδιοκυμάτων (102 ΜHz). Κατά την 

ακτινοβόληση των πυρήνων με ραδιοκύματα, απορροφάται ενέργεια και οι πυρήνες εκδηλώνουν 

αναστροφή του σπιν τους από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Η 

απορρόφηση της ενέργειας ανιχνεύεται, ενισχύεται και απεικονίζεται σε φάσμα NMR. 

Το φάσμα NMR λαμβάνεται ακτινοβολώντας το δείγμα με ενέργεια σταθερής ραδιοσυχνότητας ενώ 

μεταβάλλεται η τιμή του μαγνητικού πεδίου. Κάθε πυρήνας συντονίζεται σε διαφορετική τιμή του 

TPPFe-NH-FF-Boc TPPFe-NH-FF-Fmoc 
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εφαρμοζόμενου πεδίου και εμφανίζει το δικό του σήμα απορρόφησης. Η χημική θέση κάθε κορυφής 

αποτελεί τη χημική μετατόπιση. 

Δημιουργείται εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (Βο), μέσα στο οποίο οι ενεργοί πυρήνες ενός μορίου, θα 

έπρεπε να εμφανίζονται σε ίδιες συχνότητες. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί η επίδραση, και τελικά η 

τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου, φθάνει σε κάθε πυρήνα διαφοροποιημένη ανάλογα με το 

χημικό περιβάλλον του κάθε πυρήνα. 

Οι χημικές μετατοπίσεις εξαρτώνται από τη διαμαγνητική θωράκιση, δηλαδή ηλεκτρόνια που 

δημιουργούν τα δικά τους τοπικά μαγνητικά πεδία τα οποία προστατεύουν τους πυρήνες από το 

εφαρμοζόμενο πεδίο. Ακόμα, εξαρτώνται από τη μαγνητική ανισοτροπία, δηλαδή την αυξημένη 

ηλεκτρονική πυκνότητα λόγω της πολλαπλότητας των διπλών δεσμών. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περιστροφή των θετικά φορτισμένων σωματιδίων δημιουργεί μικρά μαγνητικά πεδία που 

ευθυγραμμίζονται παράλληλα ή αντιπαράλληλα με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Για να ανιχνευθεί 

το σήμα, χρησιμοποιείται η εξής σχέση: 

  

ν=(γ/2π)Βο 

 

όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος και Βο η ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

 

 

Σχήμα 9. Η διαμαγνητική θωράκιση 



17 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Τα γειτονικά σπιν είναι πιθανό να παρουσιάσουν σύζευξη, αναλύοντας τις κορυφές σε πολλαπλές. 

Το σήμα υδρογόνου με ν ισοδύναμα αναλύεται σε ν+1 κορυφές (κανόνας ν+1) με σταθερά σύζευξης 

J. Για να είναι ένα φάσμα πρώτης τάξης αρκεί J/δ < 0.05. Επιπλέον, είναι δυνατό να παρατηρηθούν 

πιο πολύπλοκοι τύποι σχάσης. 

Παρακάτω φαίνονται οι χημικές μετατοπίσεις χαρακτηριστικών ομάδων: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMR αρωματικών συστημάτων 

Στις αρωματικές ενώσεις, όπως είναι οι πορφυρίνες, τα π ηλεκτρόνια είναι απεντοπισμένα και 

κινούνται κυκλικά κατά μήκος της περιφέρειας του δακτυλίου. Το μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι 

κάθετο στο επίπεδο του δακτυλίου, επάγει αυτή τη ροή των π ηλεκτρονίων γύρω από το δακτύλιο με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία του λεγόμενου ρεύματος δακτυλίου (ring current).  Δηλαδή, επάγεται ένα 

δευτερογενές μαγνητικό πεδίο το οποίο επηρεάζει τις χημικές μετατοπίσεις κοντινών πρωτονίων. Το 

δευτερογενές μαγνητικό πεδίο είναι αντίθετης φοράς προς το μαγνητικό πεδίο Βο στο κέντρο του 

Σχήμα 10. Προσανατολισμός σπιν σε μαγνητικό πεδίο 

Σχήμα 11. 1Η ΝΜR χαρακτηριστικών ομάδων 



18 

 

δακτυλίου (προστασία), και ίδιας φοράς στην περιφέρεια του δακτυλίου (απο-προστασία). Έτσι, τα 

πρωτόνια που βρίσκονται στο χώρο έξω από το δακτύλιο απο-προστατεύονται και συντονίζονται σε 

ασθενές πεδίο, ενώ αντίθετα τα πρωτόνια εντός του δακτυλίου, τα οποία προστατεύονται, 

συντονίζονται σε ισχυρό πεδίο. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο σχήμα 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μαγνητική ανισοτροπία που παρατηρείται στις πορφυρινικές ενώσεις έχει ως αποτέλεσμα να 

εκτείνεται το φάσμα τους σε μία μεγάλη περιοχή της τάξεως των 15 ppm περίπου. 

Για τους λόγους αυτούς, σε φάσμα πορφυρίνης τα εσωτερικά πρωτόνια των δύο αζώτων εμφανίζονται 

στα -2 ppm περίπου (ισχυρό πεδίο-προστασία), ενώ τα πυρρολικά πρωτόνια εμφανίζονται κοντά στα 

9 ppm (ασθενές πεδίο-απο-προστασία). 

Παρακάτω παρατίθενται τα φάσματα 1Η NMR αλλά και 13C NMR των μη μεταλλωμένων ενώσεων 

που συντέθηκαν σε διαλύτη CDCl3. 

Σχήμα 12. Το δευτερογενές μαγνητικό πεδίο 
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TPP-FF-Boc   
 

 
Tα πυρρολικά πρωτόνια παρατηρούνται στα 8.90 ppm. Στην περιοχή από 7.18 έως 8.24 ppm 

εμφανίζουν κορυφή τα φαινολικά πρωτόνια. Στα 1.37 ppm παρατηρείται μία απλή κορυφή η οποία 

οφείλεται στα τρία μεθύλια της –Βοc προστατευτικής ομάδας. Ακόμα, το πρωτόνιο της αμινομάδας 

που αντιστοιχεί στον αριθμό ‘11’ στο φάσμα, εμφανίζει μία απλή κορυφή στα 8.60 ppm. Τα πρωτόνια 

‘19’ και ‘27’ εμφανίζουν επίσης μία απλή κορυφή στα 6.50 και 4.90 ppm αντίστοιχα.  
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TPP-FF-Fmoc   
 

 
 

Ομοίως με παραπάνω, τα πυρρολικά και φαινολικά πρωτόνια εμφανίζονται στα 8.90 και 7.20-8.24 

ppm αντίστοιχα. Τα πρωτόνια των δακτυλίων της –Fmoc ομάδας παρατηρούνται στα 7.20 έως 7.55 

ppm. Το πρωτόνιο της αμινομάδας με αριθμό ‘11’ εμφανίζεται στα 8.40 ως απλή κορυφή.  
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ΙΙ. Φασματομετρία μάζας χρόνου πτήσης (ΜALDI-TOF) 

Μία από τις κυριότερες μεθόδους εισαγωγής δείγματος σε φασματόμετρο μάζας είναι ο ιοντισμός 

εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα (matrix assisted laser desorption/ionization) με 

ταυτόχρονη χρήση ενός φασματόμετρου μάζας χρόνου πτήσης (time of flight). 

Το ΜΑLDI είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και γρήγορη τεχνική ιοντισμού στη φασματομετρία μάζας 

η οποία επιτρέπει την ανάλυση και ταυτοποίηση βιομορίων (DNA, πρωτεΐνες, σάκχαρα και πεπτίδια), 

αλλά και μεγάλων οργανικών μορίων (πολυμερή, δενδριμερή και άλλα μακρομόρια) τα οποία είναι 

εύθραυστα και θραυσματοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές ιοντισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, μικροποσότητα του δείγματος τοποθετείται σε πλάκα-στόχο και αναμιγνύεται με 

κατάλληλη μήτρα. Σε μεγάλα οργανικά μόρια όπως είναι οι πορφυρίνες, χρησιμοποιείται ως μήτρα 

το DCTB (trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile). To μίγμα 

δείγματος-μήτρας κρυσταλλώνεται χάριν στο περιβάλλον κενού που υπόκειται, και ακτινοβολείται 

με ένα laser (Νd:YAG 355nm) για σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο προκαλεί εκτομή και 

εκρόφηση του μίγματος στην αέρια φάση. Η μήτρα απορροφά ενέργεια από τον παλμό του laser, 

προκαλώντας γρήγορη παλμική διέγερση, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του στερεού. Έτσι, 

τα μόρια της μήτρας εξατμίζονται, ενώ τα μόρια του αναλύτη ιοντίζονται σε θετικά ή αρνητικά μόρια. 

Στη συνέχεια τα ιόντα επιταχύνονται μέσω ενός δυναμικού προς την περιοχή πτήσης, όπου δεν 

υπάρχει ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο και τα ιόντα δεν επιταχύνονται περαιτέρω. Η περιοχή πτήσης 

είναι πρακτικά ένας κοίλος σωλήνας υπό κενό, ενώ τα ιόντα που εισέρχονται σε αυτόν διανύουν μία 

σταθερή απόσταση μέχρι τον ανιχνευτή. Ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται να διανυθεί αυτή η 

απόσταση, χωρίζονται βάσει του m/z με τα ελαφρύτερα ιόντα να κινούνται ταχύτερα. 

 

 

 

 

Σχήμα 13. Ιονισμός του αναλύτη σε όργανο MALDI 
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H χρησιμότητα της μήτρας είναι πολλαπλή: 

• αποφυγή της αποικοδόμησης του πολυμερούς αφού απορροφά την ενέργεια του παλμού laser 

• απορρόφηση στο μήκος κύματος του laser, στο οποίο ο αναλύτης δεν απορροφά σημαντικά 

• ελαχιστοποίηση των διαμοριακών δυνάμεων πέραν αυτών μεταξύ μήτρας και αναλύτη 

• συμμετοχή στη δημιουργία των ιόντων ως μέσο πρωτονίωσης ή αποπρωτονίωσης 

 

Τέλος, η μήτρα που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει μικρό συντελεστή απορρόφησης στο μήκος 

κύματος λειτουργίας του laser, να είναι διαλυτή σε διάλυμα με τον αναλύτη και να μην εμφανίζει 

χημική δραστικότητα με αυτόν. 

 

 

 

 

 

Φάσματα μάζας ΜALDI-TOF 

To φάσμα της ένωσης TPP-FF-Boc (εικόνα 1) εμφανίζει μία κορυφή σε m/z 1025 amu. Επομένως  

η ένωση που συντέθηκε είναι η επιθυμητή.  

 

Εικόνα 1: Φάσμα MALDI της ένωσης  TPP-FF-Boc. 

  

Το φάσμα της TPP-FF-Fmoc (εικόνα 2) είναι επίσης καθαρό εφόσον παρατηρείται μία και μόνο 

κορυφή στο επιθυμητό m/z 1145 amu. 
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Εικόνα 2: Φάσμα MALDI της ένωσης  TPP-FF-Fmoc. 

 

Το φάσμα μάζας της ένωσης TPPFe-FF-Boc (εικόνα 3) παρουσιάζει αρκετές κορυφές σε m/z < 1114 

amu. Η κορυφή στα 1077 amu οφείλεται στο σύμπλοκο χωρίς το χλώριο ως αξονικό υποκαταστάτη 

του σιδήρου. Σε m/z 1014 amu αντιστοιχεί η ένωση χωρίς την -Boc προστατευτική ομάδα και χωρίς 

την τελική καρβοξυλομάδα (-CO2H). Ακόμα, η κορυφή στα 977 amu οφείλεται στην αποχώρηση του 

χλωρίου, της -Boc ομάδας αλλά και της καρβοξυλομάδας. Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν αυτές 

οι κορυφές είναι πραγματικές ή οφείλονται σε θραύσματα της παραγόμενης ένωσης λόγω διάσπασης 

της με το laser. Τέλος, παρατηρείται κορυφή σε m/z 1114 amu, που οφείλεται στην επιθυμητή ένωση. 

 

Εικόνα 3: Φάσμα MALDI της ένωσης  TPPFe-FF-Βoc. 
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Στο φάσμα MALDI της ένωσης TPPFe-FF-Fmoc (εικόνα 4) παρατηρούνται επίσης αρκετές κορυφές 

κοντά στο επιθυμητό m/z 1234 amu. Η κορυφή στα 1216 amu οφείλεται πιθανότατα σε 

αντικατάσταση του χλωρίου από υδροξυλομάδα. Η κορυφή στα 1200 amu οφείλεται στην επιθυμητή 

ένωση χωρίς το χλώριο. Η κορυφή στα 1178 amu πιθανώς οφείλεται σε κάποιο θραύσμα της 

παραγόμενης ένωσης. Τέλος, παρατηρείται κορυφή σε m/z 1234 amu, που αντιστοιχεί στο επιθυμητό 

προϊόν. 

 
Εικόνα 4: Φάσμα MALDI της ένωσης  TPPFe-FF-Fmoc. 

 

 

ΙΙΙ. Φασματοσκοπία ηλεκτρονιακής απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 

H φασματοσκοπία UV-Vis βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον ποσοτικό προσδιορισμό αλλά και το 

χαρακτηρισμό μιας μεγάλης ποικιλίας ανόργανων και οργανικών μορίων. Η αρχή λειτουργίας της 

μεθόδου αυτής, στηρίζεται στη μέτρηση της διαπερατότητας Τ ή της απορρόφησης Α του διαλύματος. 

Αρχικά, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος 190-800nm απορροφάται από μόρια μιας 

ουσίας, τα οποία υφίστανται ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις. 

Η απορρόφηση φωτός από ένα διάλυμα, υπακούει στον νόμο Beer-Lambert, κατά τον οποίο η 

απορρόφηση Α ενός διαλύματος είναι ευθέως ανάλογη με τη συγκέντρωση C της ουσίας. Ακόμα, ένα 

φάσμα UV-Vis εκφράζει πως το Α ή το ε μεταβάλλονται συναρτήσει του μήκους κύματος. Σύμφωνα 

με το νόμο αυτό ισχύει: 
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Α = log(Ι/Ιο) = ε C b 

 

Όπου: 

Α: η οπτική πυκνότητα ή απορρόφηση 

Ι: η ένταση της εξερχόμενης από το δείγμα ακτινοβολίας 

Ιο: η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

ε: ο συντελεστής μοριακής απόσβεσης ή απορροφητικότητα (Μ-1cm-1) 

C: η συγκέντωση του δείγματος (Μ) 

b: η οπτική διαδρομή (cm) 

 

 

 

Απορρόφηση πορφυρινών 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι πορφυρίνες είναι ισχυρά έγχρωμες ενώσεις με έντονες ταινίες 

απορρόφησης στην περιοχή του ορατού (Σχήμα 15). Αυτό οφείλεται κυρίως στα 18 π ηλεκτρόνια 

που διαθέτει ο δακτύλιος. Παρακάτω φαίνεται ένα ενδεικτικό φάσμα ηλεκτρονιακής απορρόφησης 

UV-Vis μίας ελεύθερης πορφυρίνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ηλεκτρονιακά φάσματα των πορφυρινών εμφανίζουν μεγάλο αριθμό ταινιών λόγω της υψηλής 

συζυγίας που παρουσιάζουν, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για κάθε πορφυρίνη εφόσον το φάσμα 

εξαρτάται από τη φύση των υποκαταστατών του πυρρολικού δακτυλίου. Η ταινία που παρατηρείται 

στα 420nm ονομάζεται Soret Band και είναι η υψηλότερη από τις υπόλοιπες. Οι άλλες τέσσερις 

κορυφές ονομάζονται Q Bands και εμφανίζονται στα 500-650nm. Η παρουσία αξονικών 

Σχήμα 15. Χαρακτηριστικό φάσμα UV-Vis ελεύθερης πορφυρίνης 
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υποκαταστατών που είναι ισχυροί σ και π δότες αυξάνει την ένταση της ταινίας. Όλες οι ταινίες 

οφείλονται σε π → π* μεταβάσεις κατά την απορρόφηση φωτός της πορφυρίνης. 

 

 

Μ. Gouterman Four Orbital Model 1959 

Για να εξηγηθούν τα φάσματα απορρόφησης των πορφυρινών, ο  M. Gouterman πρότεινε το μοντέλο 

των τεσσάρων τροχιακών. Σύμφωνα με αυτό, οι απορροφήσεις σε ζώνες σε πορφυρινικά συστήματα 

οφείλονται σε μεταβάσεις μεταξύ δύο HOMO (highest occupied molecular orbital) και δύο LUMO 

(lowest unoccupied molecular orbitals) μοριακών τροχιακών της πορφυρίνης. 

Ακόμα, έγινε μία πρώτη ταξινόμηση των μεταλλοπορφυρινών με βάση τα φάσματα απορρόφησης, 

εφόσον περιγράφτηκε η επίδραση του μετάλλου και των υποκαταστατών στο δακτύλιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως παρατηρείται παραπάνω (σχήμα 16), έχουμε δύο επιτρεπτές μεταβάσεις a1u → eg και ακόμα 

δύο μεταβάσεις a2u → eg. Η Soret Band οφείλεται στη μετάπτωση a1u → eg  και οι Q Bands οφείλονται 

σε  a2u → eg  μεταπτώσεις. 

Παρακάτω φαίνονται τα τέσσερα τροχιακά που αναφέρονται προηγουμένως, δύο εκφυλισμένα 

HOMO μοριακά τροχιακά με συμμετρία a1u και a2u, και δύο LUMO μοριακά τροχιακά με συμμετρία 

eg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 16. Οι 4 πιθανές μεταβάσεις σε πορφυρινικό σύστημα 

Σχήμα 17. Τα 4 μοριακά τροχιακά του πορφυρινικού  δακτυλίου 
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Γενικά, οι διάφοροι υποκαταστάτες της πορφυρίνης έχουν μικρή επίπτωση στο φάσμα UV-Vis, 

εφόσον προκαλούνται μικρές αλλαγές στην ένταση και στο μήκος κύματος που απορροφάται. 

Παρόλα αυτά, πρωτονίωση των δύο εσωτερικών αζώτων ή εισαγωγή/αλλαγή του κεντρικού 

μεταλλοϊόντος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη μορφή του φάσματος. 

Στο σχήμα 18 που ακολουθεί, παρατηρούνται οι διαφορές ανάμεσα σε μεταλλωμένη και μη 

πορφυρίνη. Στη μεταλλωμένη πορφυρίνη διακρίνονται μία ή δύο Q Bands μόνο. Η απουσία των 

κορυφών οφείλεται στην αύξηση της συμμετρίας, εφόσον το μεταλλοϊόν δεσμεύει τα ηλεκτρόνια των 

αζώτων, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιτρεπτών μεταβάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα φάσματα απορρόφησης UV-Vis της ένωσης TPPFe-FF-Boc και 

TPPFe-FF-Fmoc αντίστοιχα με διαλύτη DCM. 

Σχήμα 18. Σύγκριση ελεύθερης και μη πορφυρίνης σε φάσμα UV-Vis 
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Εικόνα 5: Φάσμα απορρόφησης της ένωσης TPPFe-FF-Βoc. 

 
 

 
Εικόνα 6: Φάσμα απορρόφησης της ένωσης TPPFe-FF-Fmoc. 

 

Αυτό που παρατηρείται στα παραπάνω φάσματα είναι ότι φαίνεται μία έως τρεις Q bands αντί για 

τέσσερις όπως ήταν αναμενόμενο. Αυτό αποδεικνύει ότι έχει γίνει η συναρμογή του μετάλλου. Αυτές 

οι κορυφές φαίνονται στα 500-630 nm. Ακόμα, στο φάσμα της ένωσης TPPFe-FF-Fmoc 

παρατηρούνται δύο Soret bands στο εύρος 370-470 nm. Αυτό οφείλεται στον αξονικό υποκαταστάτη 

που είναι είτε χλώριο είτε υδροξυλομάδα. Τέλος, οι κορυφές είναι ευρείες λόγω της αυτό-οργάνωσης 

των ενώσεων στο διαλύτη (DCM) που πάρθηκαν τα φάσματα UV-Vis.   
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