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I, a universe of atoms, an atom in the universe. 

Richard P.Feynman 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι πορφυρίνες είναι ενώσεις με μεγάλη σημασία διότι εκτός από την χρήση τους στη φύση που είναι 
πολύ καλά γνωστή, η τεχνολογική εφαρμογή τους κυμαίνεται από την ιατρική μέχρι την επιστήμη 
υλικών. Πρόσφατα, ενδιαφέρον έχει αποδοθεί στις πορφυρίνες για την μίμηση της φυσικής 
φωτοσύνθεσης. Ακόμα, η σύνθεση των πορφυρινών και η διερεύνηση των φυσικό- και ηλεκτρο – 
χημικών ιδιοτήτων τους έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το εκτενές συζυγιακό π σύστημα 
των πορφυρινών είναι κατάλληλο για την εφαρμογή τους ως δότες ηλεκτρονίων σε διαδικασίες 
φωτοεπαγώμενης μεταφοράς ηλεκτρονίων.1 Γι’ αυτό, οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους έχουν 
χρησιμοποιηθεί ευρέως ως φωτοευαισθητοποιητές λόγω της χημικής σταθερότητάς τους και της 
απορρόφησής τους στην ορατή περιοχή. Έτσι, λοιπόν, η πορφυρίνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα 
φωτοβολταϊκό κέντρο όταν ενωθεί με έναν αποδέκτη ηλεκτρονίων.2 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προσπαθήσαμε να συνθέσουμε ένα σύμπλοκο πορφυρίνης για 
παραγωγή υδρογόνου, όπου σαν φωτοευαισθητοποιητής λειτουργεί η πορφυρίνη και σαν καταλύτης 
ένα σύμπλοκο κοβαλτίου. Η ταυτοποίησή τους έγινε με φασματοσκοπία πυρινικού μαγνητικού 
συντονισμού (NMR), με φασματομετρία υπεριώδους – ορατού (UV-Vis) και με φασματομετρία μάζας 
(MS, MALDI). Η αντίδραση με την οξίμη δεν επέτυχε, αλλά το μεταλλωμένο με Zn παράγωγο έδειξε 
μια ενδιαφέρουσα συμπεριφορά σε διάλυμα, ανάλογα με την συγκέντρωση του, γεγονός που το 
καθιστά σημαντικό πρόδρομο για αυτο-οργάνωση  λόγω της αμινομάδας και της διαμόρφωσης της, 
μιας και δεν είναι απευθείας συνδεδεμένη  με το φαινύλιο του δακτυλίου της τεχνικής αίμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

1.1 Γενικά 

Η λέξη πορφυρίνη προέρχεται από την ελληνική λέξη  «πορφύρα» που σημαίνει μωβ. Στις αρχές του 
20ου αιώνα ονομάζεται πορφίνη κατά Fischer ονοματολογία. Αργότερα όμως και πιο συγκεκριμένα 
το 1943 ο Alsoph H. Corwin3 υιοθέτησε για το σύστημα της πορφίνης την ονομασία πορφυρίνη, 
ένας όρος που είχε πρωτοδιατυπωθεί κάπου ανάμεσα στα 1877 και 1878 και ο οποίος επικρατεί 
μέχρι σήμερα. Όλες οι πορφυρίνες αποτελούν μία σημαντική ομάδα μορίων που χρησιμοποιούνται 
στη φύση ποικιλοτρόπως, αποτελώντας ίσως την πιο σημαντική τάξη βιολογικών συστημάτων. 

1.2 Το μόριο της πορφυρίνης 

Ο πορφυρινικός δακτύλιος είναι ένα τετραπυρρολικό συζυγιακό κυκλικό σύστημα, όπου το  κάθε 
πυρρόλιο συνδέεται με το γειτονικό του με μια μεθινική γέφυρα. Έχουν 20 άτομα άνθρακα στο 
δακτύλιο, ο οποίος περιέχει τέσσερα άτομα αζώτου. Η δομή του μη υποκατεστημένου 
μακροκυκλικού δακτυλίου (πορφυρίνη) φαίνεται στην Εικόνα 1. Σε αυτές τις πορφυρίνες, που 
ονομάζονται ουδέτερες, καθώς δεν υπάρχει παρουσία μετάλλου, πρωτόνια βρίσκονται συνδεδεμένα 
στα δύο από τα τέσσερα άζωτα. Όμως, στην ελεύθερη περιοχή που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
δακτυλίου, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μεγάλου αριθμού μεταλλικών ιόντων με όλα τα 
εσωτερικά άζωτα του δακτυλίου και συνεπώς τη δημιουργία μεταλλοπορφυρινών.  

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 1: ο μη μεταλλωμένος  πορφυρινικός δακτύλιος  

Ο ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, 
ΓΙΑΤΙ: 
 

• Οι πορφυρινικοί δακτύλιοι είναι από τους πιο γνωστούς υποκαταστάτες 
ως προς τη θερμοδυναμική σταθερότητα, με ιδιαίτερες χημικές και βιολογικές ιδιότητες οι 
οποίες δεν απατώνται σε άλλα μη αρωματικά ή μη κυκλικά συστήματα. 

• Παίζουν σημαντικό ρόλο σε διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων σε ενζυμικά συστήματα. Η 
απορρόφηση φωτός και η ευκολία οξειδοαναγωγής, καθιστούν τα τετραπυρρολικά αυτά μόρια 

N

NN
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H

H
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ως τα πιο σημαντικά βιομόρια ενεργειακής μετατροπής. Σαν παραδείγματα μπορούμε να 
αναφέρουμε την αιμοσφαιρίνη, την  χλωροφύλλη και γενικότερα παράγωγα της πορφυρίνης. 

 
• Αποτελούν μόρια ικανά να ανταλλάζουν ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα η πρώτη αναγωγή και η 

πρώτη οξείδωση να πραγματοποιούνται με χαρακτηριστική ευκολία και τα σχηματιζόμενα 
ανιόντα και κατιόντα να είναι ιδιαίτερα σταθερά. Μεταλλικά ιόντα , όπως Fe, Mg, Co, Ni  
συναρμόζονται από τα κεντρικά Ν. 

 
• Aποτελούν πολύ σταθερά μόρια, καθώς είναι μακροκυκλικά τετραπυρολλικά συστήματα με 

συζυγείς διπλούς δεσμούς και διάφορους περιφερειακούς υποκαταστάτες. 
 

• Οι πορφυρίνες είναι ένα από τα κύρια συστατικά κάθε κυττάρου. 
 

• Τα κυκλικά τετραπυρρολικά συστήματα προέρχονται από ένα κοινό πορφυρογενή δακτύλιο. Τα 
τέσσερα Ν έχουν αρωματικό χαρακτήρα ή όχι ανάλογα με το τετραπυρρολικό σύστημα.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ: 

• Αυτές και τα παράγωγα τους είναι χρωμοφόρες ενώσεις με χαρακτηριστικό έντονο μωβ 
χρώμα. 

 
• Είναι φθορίζουσες κρυσταλλικές οργανικές ενώσεις. 
 
• Έχουν αρωματικό δακτύλιο που υπακούει στο νόμο του Hückel (4ν+2), γεγονός που συνεπάγει 

ότι ο δακτύλιος έχει ιδιαίτερη σταθερότητα. 4 
 
• Διαθέτουν 18π ηλεκτρόνια που είναι απεντοπισμένα σε όλη τη περιφέρεια του πορφυρινικού  

συστήματος.  
 
 
• Τόσο τα άτομα άνθρακα όσο και του αζώτου έχουν sp2 υβριδισμό ώστε τα μήκη των δεσμών 

να κυμαίνονται από 134-145 pm και γωνίες 107-126ο. 
 
• Λόγω της υψηλής τους συζυγίας οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους απορροφούν στην 

ορατή περιοχή(έντονες ταινίες απορρόφησης στα 400-750 nm). 
 
• Οι X-ray κρυσταλλογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι η διαμόρφωση του πορφυρινικού 

δακτυλίου είναι επίπεδη στο χώρο(Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2 : Επίπεδος πορφυρινικός δακτύλιος. Οι μπλε σφαίρες είναι τα άτομα αζώτου, οι γκρι                          
σφαίρες τα άτομα άνθρακα και οι μικρές άσπρες σφαίρες αποτελούν τα άτομα υδρογόνου. 

• Τ
α 2 πρωτόνια που είναι ενωμένα στα αντιδιαμετρικά άζωτα του πορφυρινικού δακτυλίου 
είναι όξινα και μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από μεταλλικά ιόντα. 

 
• Β

έβαια, ο δακτύλιος μετά από τη μετάλλωση (ειδικά για μικρά μέταλλα, όπως το Ni2+) 
στρέφεται τόσο ώστε να μεγιστοποιήσει το δεσμό του με το μέταλλο χάνοντας το 
χαρακτηριστικό του επίπεδου μορίου (Εικόνα 3). Κάτι παρόμοιο συμβαίνει όταν στις meso 
θέσεις του δακτυλίου συνδεθούν ογκώδεις υποκαταστάτες (Εικόνα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 : Νi- Μεταλλωμένος πορφυρινικός δακτύλιος            Εικόνα 4:  πορφυρινικός δακτύλιος με ογκώδεις 
υποκαταστάτες 

 
• Σφαιρικά μεταλλικά ιόντα από 60-70 pm βρίσκονται στην κεντρική κοιλότητα ενώ για ιόντα 

μεγαλύτερα από 70 pm βρίσκονται έξω από το επίπεδο που ορίζουν τα 4 άζωτα του 
δακτυλίου. 

 
• Ο δακτύλιος έχει διαστάσεις 9 Å και διάμετρο 4,2 Å(για αυτό το λόγο τα μέταλλα της 1ης 

σειράς των μεταβατικών στοιχείων ταιριάζουν τέλεια στον πορφυρινικό δακτύλιο). 
 
• Τέλος, θεωρούνται ως δότες και δέκτες ηλεκτρονίων για τη φωτοεπαγόμενη μετακίνηση των 

ηλεκτρονίων που είναι το κλειδί για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. 
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1.3 Ονοματολογία πορφυρινών 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και από την εικόνα 5 στον πορφυρινικό    δακτύλιο έχουμε τις α-
θέσεις (1,4,6,9,11,14,16,19) τις β-θέσεις (2,3,7,8,12,13,17,18) και τις μέσο-θέσεις (5,10,15,20). Οι 
θέσεις των αζώτων ονομάζονται σύμφωνα με τους αριθμούς που βλέπουμε παραπάνω δηλαδή 21, 
22, 23, 24. Ο αριθμός των όμοιων υποκαταστατών υποδηλώνεται με τα αριθμητικά προθέματα δι-, 
τρι-, τέτρα, κ.ο.κ. Πριν από την ονομασία του συμπλόκου μπορούμε να θέσουμε τα προθέματα cis, 
trans, fac, mer προκειμένου να υποδηλώσουμε την μορφή της πορφυρίνης. 

Όταν είναι γνωστή η διάταξη των αξονικών υποκαταστατών, υποδηλώνεται χρησιμοποιώντας τα α 
και β πριν από το όνομα κάθε αξονικού υποκαταστάτη. Tο α δείχνει ότι ο υποκαταστάτης, βρίσκεται 
κάτω απ’ το επίπεδο, ενώ το β ότι βρίσκεται πάνω απ’ αυτό. Όταν το μόριο είναι παρών ως ανιονικός 
υποκαταστάτης, τότε παίρνει την κατάληξη –άτο. Οπότε η πορφυρίνη ονομάζεται πορφυρινάτο.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Αρίθμηση των ατόμων άνθρακα και αζώτου σύμφωνα το σύστημα ονοματολογίας IUPAC. 
 

Βέβαια, υπάρχουν πορφυρίνες οι οποίες έχουν κοινή ονομασία και αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
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Πίνακας 1: Κοινή ονομασία πορφυρινών και αναλυτική παρουσίαση των υποκαταστατών του πορφυρινικού 
δακτυλίου. 
 

1.4    Μεταλλοπορφυρίνες 
Οι πορφυρίνες είναι ακόρεστα τετραδοντικά μακροκυκλικά ligands5 τα οποία μπορούν να 
προσδεθούν σαν υποκαταστάτες με δισθενή μεταλλικά ιόντα που συμπεριφέρονται ως οξέα κατά 
Lewis. Η μετάλλωση γίνεται εύκολα με την  αποχώρηση των δύο ευκόλως αποχωρούντων πρωτονίων 
που είναι συνδεδεμένα στα δύο απ’ τα άζωτα (Εικόνα 6). Η αντίστροφη πορεία ονομάζεται 
απομετάλλωση. Επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο σε διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων σε ενζυμικά 
συστήματα και είναι από τους πιο γνωστούς υποκαταστάτες ως προς τη θερμοδυναμική σταθερότητα 
με φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι πορφυρίνες μπορούν να δεχτούν 
δύο ιόντα υδρογόνου και να σχηματίσουν διπρωτικά οξέα με φορτίο +2, ή να δώσουν δυο πρωτόνια 
και να γίνουν ανιόντα με φoρτίο -2. 

 

 

                                     Εικόνα 6: Αντίδραση μετάλλωσης πορφυρινών 

Οι περισσότερες μεταλλοπορφυρίνες έχουν το μεταλλικό ιόν με αριθμό συναρμογής τέσσερα. 
Μερικές μεταλλοπορφυρίνες έχουν δομή τετραγωνικής πυραμίδας με αριθμό συναρμογής πέντε ή 
δομή παραμορφωμένου οκτάεδρου με αριθμό συναρμογής έξι. Τα σύμπλοκα αυτά δημιουργούνται 
με την προσθήκη ενός ή δύο υποκαταστατών στο μεταλλικό ιόν. Παράδειγμα αποτελεί το σύμπλοκο 
υψηλού σπίν Fe(III) πρωτοπορφυρίνη ΙΧ (αίμη). 

Αυτή τους η ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός συναρμογής είναι 6 σε κατά 
προσέγγιση οκταεδρική διαμόρφωση, αφήνει τις δύο κενές θέσεις συναρμογής Χ, Υ σε αξονικές 
θέσεις. Αυτή η διαμόρφωση είναι επιθυμητή για στοιχειομετρικές ή καταλυτικές αντιδράσεις. Ο 
λόγος είναι ότι με την παραπάνω διαμόρφωση «εκμεταλλεύονται» το trans–φαινόμενο των 
υποκαταστατών στις αντιδράσεις σαν και αυτές. 
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                                        Εικόνα 7: Αξονικές θέσεις Χ, Υ, σε εξασυναρμοσμένο σύμπλοκο 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το σύμπλοκο είναι μηδενικής οξειδωτικής κατάστασης. Στην 
περίπτωση όπου το μέταλλο έχει κατιοντικό αριθμό οξείδωσης (Μn+)για εξουδετέρωση του 
φορτίου συναρμόζονται ανιονικοί αξονικοί υποκαταστάτες. Υπάρχουν και εξασυναρμοσμένα 
δισθενή μεταλλικά σύμπλοκα αλλά σε εκείνη την περίπτωση οι αξονικές θέσεις συναρμογής είναι 
συμπληρωμένες από ουδέτερα μόρια. 

Τα μακροκυκλικά ligand είναι συνήθως αρκετά επιλεκτικά σε σχέση με το μέγεθος του 
συναρμοζόμενου ιόντος. Αυτό ισχύει και για τους πορφυρινικούς δακτυλίους, ενώ τους προσδίδει 
ακαμψία του δακτυλίου που προέρχεται από τον απεντοπισμό των π- ηλεκτρονίων στους 
πυρρολικούς δακτυλίους, μια ιδιαίτερη σταθερότητα, λόγο της συζυγίας των διπλών δεσμών. 
Παρόλα αυτά αν το άτομο του μετάλλου είναι πολύ μικρό, ο δακτύλιος διαταράσσεται για να 
επιτρέψει κοντινότερη προσέγγιση των ατόμων αζώτου στο μέταλλο. Στο άλλο άκρο, αν το άτομο του 
μετάλλου είναι πολύ μεγάλο δεν μπορεί να ‘χωρέσει’ στην ‘οπή’ και ‘‘κάθεται’’ πάνω στο δακτύλιο.6-9 

 

 Εικόνα 8: Τυπικές γεωμετρικές διαμορφώσεις τετραπυρρολικών συμπλόκων 

1.5 Σύνθεση πορφυρινικών συμπλόκων 

Οι πορφυρίνες λόγω της μεγάλης βιολογικής τους σημασίας είναι αντικείμενο μεγάλης μελέτης. Στην 
βιβλιογραφία παρατίθενται πολλές μέθοδοι για την σύνθεση τόσο λειτουργικών όσο και κατιονικών 
πορφυρινών. 

Ο Rothemund, πρώτος, το 1939 συνέθεσε πορφυρίνη από ανάμειξη αλδεύδης και πυρρολίου σε 
πυριδίνη. Το 1941 μαζί με τον Menotti συνέθεσαν την τετραφαίνυλοπορφυρίνη (TPP), με ανάμειξη 
πυρρολίου, βενζαλδεύδης και πυριδίνης σε μεθανόλη, υπό ατμοσφαιρική πίεση για μερικές μέρες. 
Στην συνέχεια, ο Alder το 1967, πρότεινε για την σύνθεση της μεσο-τετραφαίνυλοπορφυρίνης την 
ανάμειξη βενζαλδεύδης και πυρρολίου σε προπιονικό οξύ για 30 λεπτά, σε αερόβιες συνθήκες 
δίνοντας ικανοποιητική απόδοση. Στην πορεία, οι ερευνητές εφάρμοσαν την μέθοδο του Alder με 
διάφορες πορφυρίνες: αλειφατικές, αρωματικές, ετεροκυκλικές και μελέτησαν τους τρόπους με τους 
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οποίους μπορεί να γίνει η αντίδραση με το πυρρόλιο και την πυριδίνη. Με αυτό τον τρόπο 
συγκέντρωσαν πληροφορίες για τις χημικές ιδιότητες τόσο των υποκατεστημένων όσο και των μη 
υποκατεστημένων πορφυρινών. 

Τα τελευταία χρόνια η επικρατέστερη μέθοδος σύνθεσης trans-μεσο-υποκατεστημένων πορφυρινών 
είναι αυτή που προτάθηκε από τον Lindsey. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια: το πρώτο 
στάδιο, αποτελείται από την σύνθεση του διπυρρομεθανίου από πυρρόλιο και μια αλδεύδη όπως 
φαίνεται παρακάτω στο σχήμα. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: 1ο στάδιο: Σύνθεση Διπυρρομεθανίου 

 

 

Ενώ το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια αντίδραση τύπου MacDonald όπως διακρίνεται στο σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

       Σχήμα 2: 2ο στάδιο: Αντίδραση τύπου MacDonald 2+2 συμπύκνωσης 
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1.6 Πορφυρινικά συστήματα στη φύση 

Οι πορφυρίνες σχετίζονται άμεσα με τη φωτοσύνθεση και εμφανίζονται σε φωτοσυνθετικά κέντρα 
και φωτοσυνθετικά βακτήρια. Η φωτοσύνθεση είναι στην ουσία ο μόνος τρόπος που έχει η γη να 
δεσμεύει ενέργεια από τον ήλιο και να την μετατρέπει σε βιοχημική ενέργεια. Στη συνέχεια η 
βιοχημική ενέργεια χρησιμοποιείται από τα φυτά και με την τροφική αλυσίδα διασπείρεται σε όλο το 
οικοσύστημα. Στις φυσικές μεταλλοπορφυρίνες και  οι οκτώ θέσεις συναρμογής των πυρρολικών 
ατόμων άνθρακα είναι  υποκατεστημένες. Η κύρια λειτουργία των πορφυρινών στη φύση είναι να  
ενώνονται με μέταλλα, τα οποία δρουν ως κέντρα για πολλές βιοχημικές  διεργασίες. Για 
παράδειγμα, η πρωτοπορφυρίνη IX στην αίμη συνδέει το σίδηρο  το οποίο στην αιμογλοβίνη και τη 
μυογλοβίνη προσδένει το οξυγόνο για τη  μεταφορά του στο υπόλοιπο σώμα ή την αποθήκευση 
στους μυικούς ιστούς. 10 
 Στον άνθρωπο υπάρχουν τρείς μορφές της πορφυρίνης: Protoporphyrin (PROTO)(Εικόνα 9), 
Uroporphyrin (URO)(Εικόνα 10),  Coproporphyrin (COPRO)(Εικόνα 11). Για να κατανοήσουμε πλήρως 
την σημασία που έχουν οι πορφυρίνες για τον ανθρώπινο οργανισμό, θα ήταν χρήσιμο να 
αναφερθούμε στην συμβολή της αίμης αλλά και άλλων πορφυρινικών συστημάτων στην φύση. 

 
Πρωτοπορφυρίνη: 

 
Είναι 4-προπιονο-2-βίνυλο-4-μεθυλο ισομερή, από το I μέχρι το IX.  

 
Από τις πορφυρίνες οι πρωτοπορφυρίνες έχουν ως υποκαταστάτες:  

 
 τέσσερα μεθύλια (-CH3),  
 δύο βινύλια (-CH=CH2),  
 δύο ρίζες του προπιονικού οξέος (-CH2-CH3-COOH).  

 
 

                                           
 

                                                Εικόνα 9:Πρωτοπορφυρίνη 
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Βρίσκεται στις καταλάσες, στο κυτοχρώματα b, στη γλοβίνη και στις υπεροξιδάσες.  
 
 
Ουροπορφυρίνη:  
Είναι 4-προπιονο-4-ακετονο ισομερή Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.  
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                                       I                      III 
                                                

                                                   Εικόνα 10:Τα ισομερή I και III της ουροπορφυρίνης                             

Κοπροπορφυρίνη: 
 

Είναι 4-προπιονο-4-μέθυλο ισομερή Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

 

 
 

Εικόνα 11:Κοπροπορφυρίνη I και III 

Χλωροφύλλες: 

Η φωτοσύνθεση είναι μία βιολογική διαδικασία στην οποία κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα 
πορφυρινικά συστήματα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι και οι χλωροφύλλες οι οποίες εξασφαλίζουν την 
φωτοχημική μεταφορά των ηλεκτρονίων στα φωτοσυστήματα των φυτών. Η φωτοσύνθεση λαμβάνει 
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χώρα στους χλωροπλάστες των φυτών όπου ο κύριος υποδοχέας είναι η χλωροφύλλη α. Η 
χλωροφύλλη α είναι μία υποκατεστημένη πορφυρίνη. Αυτή είναι ένας  υποκατεστημένος 
τετραπυρρολικός δακτύλιος και τα τέσσερα άτομα του αζώτου  σχηματίζουν ένα σύμπλοκο 
συναρμογής με ένα ιόν μαγνησίου Mg 2+ (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12:  Χλωροφύλλη α και β 

 
Κύρια λειτουργία του δακτυλίου είναι να αιχμαλωτίζει φωτόνια που βρίσκονται  στην περιοχή του 
εγγύς υπεριώδους(400nm)-ορατού (κόκκινο, 650-700 nm). Η  χλωροφύλλη είναι πράσινη, διότι 
απορροφά το μπλε και κόκκινο χρώμα και  αντανακλάται το πράσινο χρώμα το οποίο και βλέπουμε. 
Το γεγονός αυτό  οφείλεται στην παρουσία του συζυγιακού συστήματος, των υποκαταστατών και  
του κεντρικού μετάλλου. Αυτό που γίνεται είναι πως η ενέργεια του μπλε και του  κόκκινου είναι 
χρήσιμη για την μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού σε ενεργειακά πλούσιους 
υδατάνθρακες. 

 
Σιδηροπορφυρίνες:  
Οι κυριότερες σιδηροπρωτεΐνες στον άνθρωπο, είναι η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη, οι οποίες 
έχουν σημαντικές βιολογικές λειτουργίες ως μεταφορείς οξυγόνου. Μια άλλη σημαντική ιδιότητα της 
πορφυρίνης είναι η λειτουργία των δύο ταυτομερών δομών ως συμπαράγοντα οξυγόνωσης σε 
ένζυμα, όπως είναι το κυτόχρωμα Ρ450. 

Αιμοσφαιρίνη 

Η αιμοσφαιρίνη αποτελεί πρωτεϊνική ένωση του αίματος η οποία είναι απαραίτητη για τη μετάβαση 
από την αναερόβια ζωή στην αερόβια. Σχηματίζεται από δύο ζεύγη διαφορετικών πρωτεϊνικών 
αλυσίδων και τέσσερις προσθετικές ομάδες, οι οποίες ονομάζονται αίμη. Το ενεργό της κέντρο είναι 
η πρωτοπορφυρίνη ΙΧ που συναρμόζεται με μία πρωτεΐνη μέσω του ιμιδαζολίου της ιστιδίνης. 
Καθοριστικό ρόλο παίζει η παρουσία σιδήρου σε αυτές τις προσθετικές ομάδες, ο οποίος έχει 
υψηλότατη τάση σύνδεσης με το οξυγόνο και χαμηλότερη με το διοξείδιο του άνθρακα.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
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Εικόνα 13:  Η 3D δομή της αιμοσφαιρίνης.                                   Εικόνα 14:  Αιμοσφαιρίνη. 

 

Δομικά χαρακτηριστικά της αιμοσφαιρίνης:  

•  Eίναι ένα τετραμερές το οποίο αποτελείται από 2α και 2β πολυπεπτιδικές αλυσίδες. (Εικόνα 14) 

•  Σε κάθε αλυσίδα υπάρχει τουλάχιστον μία ομάδα της αίμης με ένα άτομο σιδήρου. 

•  Οι β αλυσίδες είναι μεγαλύτερες (146 αμινοξέα) από τις α (141 αμινοξέα). 

•   Έχει την δυνατότητα να δεσμεύει ένα άτομο οξυγόνου για κάθε ένα άτομο σιδήρου (Fe II). 

 

Φυσιολογική δράση: 

• Μεταφέρει ένα μόριο οξυγόνου ανά προσθετική ομάδα. 
• Ο κορεσμός εξαρτάται από τη μερική πίεση. 

• Η σιγμοειδής καμπύλη εξυπηρετεί τη μεταφορά οξυγόνου. 

 

Μυοσφαιρίνη 
 

Η μυοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη με την οποία συνδέεται το οξυγόνο στους γραμμωτούς μυς 
(καρδιακό και σκελετικούς). Μοιάζει με την αιμοσφαιρίνη δεδομένου ότι αποτελείται από α-, β-, γ- 
και δ- αλυσίδες. Αντίθετα, προς την αιμοσφαιρίνη υπάρχει μόνο ως μονομερές γι’ αυτό και το 
μοριακό της βάρος είναι το 1/4 της αιμοσφαιρίνης. Σε αντίθεση με την αιμοσφαιρίνη δεν 
απελευθερώνει οξυγόνο παρά μόνο σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση οξυγόνου. Αύξηση της 
συγκέντρωσης μυοσφαιρίνης στον ορό συμβαίνει έπειτα από τραύμα σε σκελετικό ή καρδιακό μυ. 

 
Ιδιότητες της μυοσφαιρίνης:  

•  Αποτελείται από μια αλυσίδα 153 αμινοξέων και από μια ομάδα αίμης. 

• Βρίσκεται στους μύες και μεταφέρει οξυγόνο από το αίμα στα μιτοχόνδρια, για vα 
χρησιμοποιηθεί στην αναπνευστική αλυσίδα (στο τελευταίο ένζυμο την κυτoχρωμική c 
oξειδάση).  
 

• Απελευθερώνει οξυγόνο μόνο σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση οξυγόνου. 
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•   Ο σίδηρος της αίμης συνδέεται με τα άζωτα των πυρρoλικώv δακτυλίων με τo ιμιδαζόλιo μιας 
ιστιδίvης με τo οξυγόνο στην oξυ-μυoσφαιρίvη ή το Η2Ο στη δεoξυ-μυoσφαιρίvη (Εικόνα 15).  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Εικόνα 15: Η δομή της μυοσφαιρίνης 
 

 
 

Κυτοχρώματα: 

Είναι ενώσεις της αιματίνης, που συμμετέχουν σε αλυσίδες μεταφοράς ηλεκτρονίων στα 
μιτοχόνδρια. Η μεταφορά ηλεκτρονίων έχει σχέση με την παρουσία του οξειδοαναγωγικού ζεύγους 
Fe(III)-Fe(II). Τα ακραία μέλη του κυτοχρώματος πρέπει να έχουν την ικανότητα να αντιδρούν απ’ 
ευθείας στον κύκλο του αζώτου και σε ενζυμικές αντιδράσεις, που συνδέονται με τη φωτοσύνθεση. 
Έχουν χαρακτηριστεί περίπου 50 κυτοχρώματα, από τα οποία έχει μελετηθεί περισσότερο το 
κυτόχρωμαc. Η κατάταξη των κυτοχρωμάτων στηρίζεται αφ’ ενός μεν στη φύση του συστήματος του 
πορφυρινικού δακτυλίου αφ’ ετέρου δε στα φασματοσκοπικά δεδομένα των πυριδικών παραγώγων, 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Κυτόχρωμα  Ταινία α στο φάσμα UV-Vis 

Τύπου a           >570 nm 
Τύπου b  555-560 nm 
Τύπου c  548-552 nm 

 
 Κυτόχρωμα c: 

 
Το κυτόχρωμα c αποτελείται από μία ομάδα αίμης η οποία είναι ομοιοπολικά συναρμοσμένη με την 
πρωτεΐνη μέσω μιας θειοαιθερικής γέφυρας. Τα περισσότερα κυτοχρώματα τύπου c είναι χαμηλού 
spin, ενώ οι αξονικοί υποκαταστάτες είναι ιστιδίνη (His-18) και μεθειονίνη (Met-80) (κυτοχρώματα c 
και c2) ή ιστιδίνες (κυτόχρωμα c3). Η πρωτεΐνη περιέχει ένα κυστεϊνικό τμήμα το οποίο συντονίζεται 
κατά μήκος των βινυλικών δεσμών. Οι κρυσταλλικές μελέτες που έγιναν στο κυτόχρωμα 
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αποδεικνύουν πως η σύνδεση της αίμης με την πολυπεπτιδική αλυσίδα πραγματοποιείται μέσω 
ομοιοπολικών δεσμών των κυστεϊνών 14 και 17. Το κυτόχρωμα c είναι πολύ σταθερό ένζυμο τόσο 
ως προς τη θερμοκρασία και ως προς τις αλλαγές του pH. Ανάγεται εύκολα από υποθειώδες και 
ασκορβικό οξύ. 
 

 
                                                Εικόνα 16: Η 3D δομή του κυτοχρώματος C 

Κυτόχρωμα P-450: 

Το κυτόχρωμα P-450 (Εικόνα 17), συμμετέχει σε οξειδοαναγωγικά συστήματα,  στον κύκλο του 
αζώτου και σε ενζυμικές αντιδράσεις που συνδέονται με την φωτοσύνθεση. Επίσης είναι ένα ένζυμο 
που καταλύει την προσθήκη μοριακού οξυγόνου στο υπόστρωμα με ενεργοποίηση του. Σέλος, το 
κυτόχρωμα P-450, συναντάται σε φυτά, ζώα, βακτήρια και συμμετέχει σε αρκετές αντιδράσεις 
μεταβολισμού.  

 

                                                                           Εικόνα 17: Κυτόχρωμα P-450 
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1.7 Βιοσύνθεση της αίμης 

Το πρώτο βήμα στη βιοσύνθεση των πορφυρίνων είναι η συμπύκνωση της γλυκίνης με το 
ηλεκτρυλο-CoA για τον σχηματισμό δ-αμινολεβουλινικού. Η αντίδραση καταλύεται από τη συνθάση 
του δ-αμινολεβουλινικού, ενός μιτοχονδριακού ενζύμου φωσφορικής πυριδοξάλης. Δύο μόρια δ-
αμινολεβουλινικού συμπυκνώνονται για να σχηματίσουν πορφοχολιγόνο, το επόμενο ενδιάμεσο. 
Τέσσερα μόρια πορφοχολιγόνου στη συνέχεια συμπυκνώνονται κεφαλή-με-ουρά για να 
σχηματίσουν ένα γραμμικό τετραπυρρόλιο σε μια αντίδραση που καταλύεται από την απαμινάση 
του πορφοχολιγόνου. Το δεσμευμένο στο ένζυμο γραμμικό τετραπυρρόλιο στη συνέχεια 
κυκλοποιείται για τον σχηματισμό του ουροπορφυρινογόνο Ι. Το ουροπορφυρινογόνο ΙΙΙ είναι 
επίσης καθοριστικό ενδιάμεσο στη σύνθεση της βιταμίνης Β12 από βακτήρια και της χλωροφύλλης 
από βακτήρια και φυτά. 
 

 

Εικόνα 18: Σχηματισμός της αίμης με έμφαση την παραγωγή μορίων στα μιτοχόνδρια και στο           

κυταρρόπλασμα. 

Ο πορφυρινικός σκελετός τώρα σχηματίστηκε. Οι αντιδράσεις που ακολουθούν τροποποιούν τις 
πλευρικές αλυσίδες και τον βαθμό κορεσμού του πορφυρινικού δακτυλίου. Το 
κοπροπορφυρινογόνο III σχηματίστηκε με αποκαρβοξυλίωση των πλευρικών αλυσίδων του οξικού. 
Η δημιουργία διπλών δεσμών στον πορφυρινικό δακτύλιο και η μετατροπή των δυο από τις 
πλευρικές αλυσίδες προπιονικού σε βινυλικές ομάδες αποδίδουν πρωτοπορφυρίνη IX. Η χηλική 
συμπλοκοποίηση με σίδηρο αποδίδει τελικά την αίμη, την προσθετική ομάδα πρωτεϊνών όπως η 
μυοσφαιρίνη, η αιμοσφαιρίνη, η καταλάση, η υπεροξειδάση και το κυτόχρωμα c. Η εισαγωγή του 
δισθενούς σιδήρου καταλύεται από τη σιδηροχικάση. Ο σίδηρος μεταφέρεται στο πλάσμα με την 
τρανσφερρίνη, μια πρωτεΐνη η οποία δεσμεύει δύο ιόντα τρισθενούς σιδήρου και αποθηκεύεται 
στους ιστούς μέσα σε μόρια φερριτίνης. Η όλη διαδικασία αναφέρεται σχηματικά στην Εικόνα 19. 
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Εικόνα 19:Διαδικασία σχηματισμού αίμης 

 

1.8 Εφαρμογές πορφυρινών 

Υπάρχουν πορφυρίνες που λειτουργούν ως φωτοαισθητήρες ή φωτοθεραπευτικά μέσα ή διαθέτουν 
αντικαρκινικές ιδιότητες. Η μέθοδος αιχμαλώτισης του ουδέτερου βορίου μέσω πορφυρινών 
ελέγχθηκε κλινικά τη δεκαετία του 1950 ως μέθοδος αντιμετώπισης του όγκου του εγκεφάλου αλλά 
δεν θεωρήθηκε ασφαλής μέθοδος. Πολλές πορφυρίνες και μεταλλοπορφυρίνεςεχουν φτιαχτεί ως 
ενώσεις μοντέλα για να καταλάβουμε τις λειτουργίες των αιμοπρωτεινών των ενζύμων με αίμη της 
χλωροφύλλης και της βιταμίνης Β12.Επιπλέον οι πορφυρίνες έχουν χρησιμοποιηθεί στο να 
δεσμεύουν μικρά οργανικά μόρια όπως αμινοξέα, σάκχαρα και νουκλεοτίδια, ενώ πλήθος άλλων 
πορφυρινών χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά ιατρικά πεδία όπως καρδιολογία, οφθαλμολογία, 
δερματολογία, ογκολογία. Πρόσφατα, παρατηρήθηκαναπό φαρμακευτική εταιρία επιτυχείς κλινικές 
δοκιμές ενός ενδο-ρινικά εφαρμοζόμενου φαρμάκου πορφυρίνης XF-73  ανθεκτικού στη 
μεθικιλλίνη, για  την καταπολέμηση του χρυσίζωντα σταφυλόκοκκου. 



21 
 

Οι πορφυρίνες παρουσιάζουν ένα εκτεταμένο π–αρωματικό σύστημα, το οποίο τους προσδίδει 
χαρακτηριστικές ιδιότητες, όπως απορροφήσεις σε ευρεία περιοχή στο φάσμα του ορατού, μεγάλη 
σταθερότητα καθώς και έντονο φθορισμό. Λόγω των προαναφερθέντων οι πορφυρίνες και τα 
παράγωγά τους βρίσκουν επίσης εφαρμογή σε: 

 Συνθετικά μοντέλα ενζύμων. 

 Συστήματα που μιμούνται τη φωτοσύνθεση. 

 Συστήματα καταλυτικής παραγωγής Η2. 

 Ως φωτοευαισθητοποιητές στη φωτοδυναμική θεραπεία (καρκίνου, αρτηριοσκλήρωσης). 

 Ως φωτοευαισθητοποιητές σε φωτονικά συστήματα (φωτοβολταϊκά κελιά – solar cells). 

 Σύνθεση υποκατεστημένων πορφυρινών και πορφυρινικών δακτυλίων. 

 Βελτίωση των ιδιοτήτων των χρωστικών με αλλαγή υποκαταστατών ή με μετάλλωση του 
πορφυρινικού δακτυλίου. 

 Χαρακτηρισμός των ενώσεων (UV-vis, NMR, IR, x-rays, φασματοσκοπία μάζας, ηλεκτροχημεία). 

 Μελέτη της δυνατότητας χρήσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα (ικανότητα μετατροπής του 
ηλιακού φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα). 

 

1.9 Φωτοβολταϊκά Συστήματα : Dye-sensitized solar cells (DSSC) 
Τις τελευταίες δεκαετίες σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εξάρτηση μας από τα ορυκτά καύσιμα, το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως η 
ηλιακή. Η κατανόηση των διαδικασιών της φωτοσύνθεσης οδήγησε τους ερευνητές στην κατασκευή 
βιομημητικών φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι σε θέση να συγκεντρώνουν και να 
αποθηκεύουν ενέργεια από το φως του ήλιου και να μετατρέπουν τα φωτόνια σε ηλεκτρισμό. Το 
φωτοβολταϊκό φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1839 από τον Γάλλο φυσικό Henri 
Becquerel11, ενώ το πρώτο φωτοβολταϊκό κελί κατασκευάστηκε αρκετά αργότερα, το 1883 από τον 
Charles Fritts και είχε απόδοση 1%. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν προσελκύσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την 
ενότητα θα αναφερθεί η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα φωτοβολταϊκά 
είναι διατάξεις που αξιοποιούν το γεγονός ότι φωτόνια που προσπίπτουν σε ημιαγωγό δημιουργούν 
ζεύγη ηλεκτρονίων – οπών και στην περίπτωση που υπάρχει εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο αυτό το 
φαινόμενο οδηγεί στην εμφάνιση ηλεκτρικού δυναμικού εγκάρσια στη διεπιφάνειά τους. 
Ημιαγωγός είναι το υλικό που έχει την ιδιότητα να μετατρέπει την ενέργεια των προσπιπτόντων 
φωτονίων σε ηλεκτρική. 
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Εικόνα 20: Όταν το φως προσπίπτει σε μια επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε τη διαπερνά είτε απορροφάται από 
το υλικό της επιφάνειας. Η απορρόφηση του φωτός σημαίνει μετατροπή σε μια άλλη μορφή ενέργειας.  
 

Ένας γνωστός ημιαγωγός είναι το πυρίτιο (Si). Φαρακτηριστικό στοιχείο ενός ημιαγωγού είναι ο 
αριθμός των ηλεκτρονίων ενός ατόμου που βρίσκεται στη στοιβάδα σθένους. Σο (Si) έχει ατομικό 
αριθμό 14 και έχει στην εξωτερική του στοιβάδα 4 ηλεκτρόνια. Όταν συνυπάρχουν πολλά άτομα 
μαζί διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν ηλεκτρόνια με τα γειτονικά τους άτομα 
και να αποκτήσουν συμπληρωμένη εξωτερική στοιβάδα και κρυσταλλική δομή (Εικόνα 21). 
 

 

Εικόνα 21: Διάταξη συνδεδεμένων ατόμων πυριτίου 

Τις ημιαγωγές ιδιότητες του το πυρίτιο τις αποκτά με τεχνικό τρόπο. Αυτό πρακτικά γίνεται με την 
πρόσμειξη με άλλα στοιχεία τα οποία είτε έχουν ένα ηλεκτρόνιο περισσότερο είτε ένα λιγότερο στην 
στοιβάδα σθένους τους. Αυτή η πρόσμειξη τελικά κάνει τον κρύσταλλο δεκτικό είτε σε θετικά 
φορτία (υλικό τύπου p) είτε σε αρνητικά φορτία (υλικό τύπου n). 
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Για να φτιαχτεί λοιπόν ένας ημιαγωγός τύπου n ή αλλιώς ένας αρνητικά φορτισμένος κρύσταλλος 
πυριτίου θα πρέπει να γίνει πρόσμειξη ενός υλικού με 5e στην εξωτερική του στοιβάδα, όπως για 
παράδειγμα το Αρσενικό (As). 
 

Αντίστοιχα για να δημιουργήσουμε έναν ημιαγωγό τύπου p η αλλιώς θετικά φορτισμένος 
κρύσταλλος πυριτίου χρειάζεται να γίνει πρόσμειξη στον κρύσταλλο κάποιου υλικού όπως το βόριο 
(Β) που έχει 3e στην εξωτερική του στοιβάδα. 
 

                                      

                                                   As                                   B 

Εάν φέρουμε σε επαφή δύο κομμάτια πυριτίου τύπου n και τύπου p το ένα απέναντι από το άλλο 
δημιουργείται μια δίοδος ή αλλιώς ένα ηλεκτρικό πεδίο στην επαφή των δύο υλικών το οποίο 
επιτρέπει την κίνηση ηλεκτρονίων προς μια κατεύθυνση μόνο (Εικόνα 22).  

 
 Εικόνα 22: Αναπαράσταση της κατεύθυνσης των ηλεκτρονίων ανάμεσα σε δυο υλικά. 

Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με την μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. Κάθε φωτόνιο με 
κατάλληλη ενέργεια έχει τη δυνατότητα να απορροφηθεί σε ένα χημικό δεσμό και να ελευθερώσει 
ένα ηλεκτρόνιο. Όσο διαρκεί η ακτινοβολία, δημιουργείται περίσσια φορέων (ελεύθερων 
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ηλεκτρονίων και οπών). Οι φορείς αυτοί, καθώς κυκλοφορούν στο στερεό, δέχονται την επίδραση 
του ενσωματωμένου ηλεκτροστατικού πεδίου της ένωσης p-n.  

 Εξαιτίας αυτού τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τµήµα τύπου n και οι οπές 
εκτρέπονται προς το τµήµα τύπου p (Εικόνα 23), µε αποτέλεσµα να δημιουργείται µια διαφορά 
δυναµικού ανάµεσα στους ακροδέκτες των δύο τµηµάτων της διόδου. Αν στους ακροδέκτες αυτούς 
συνδεθεί κατάλληλο ηλεκτρικό φορτίο παρατηρείται ροή ηλεκτρικού ρεύµατος και ισχύος από τη 
φωτοβολταϊκή διάταξη προς το φορτίο.  

Συμπερασματικά, η όλη διάταξη αποτελεί µια πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος που διατηρείται για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί η πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια το 
φωτοβολταϊκού κύτταρου (Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 23: : Πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου με επισήμανση 
στη ροή των ηλεκτρονίων και των οπών.  
 

 Όμως το κάθε ημιαγωγό υλικό αντιδρά σε διαφορετικά μήκη κύματος της ακτινοβολίας. Κάποια 
υλικά αντιδρούν σε ευρύτερα φάσματα ακτινοβολίας από κάποια άλλα.  

Έτσι ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιούμε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μόνο εκείνο το 
φάσμα της ακτινοβολίας που αντιδρά με το συγκεκριμένο υλικό. Το ποσοστό της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται σε σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια συμβολίζει τον 
συντελεστή απόδοσης του υλικού. Οι δύο βασικοί παράγοντες για την απόδοση ενός 
φωτοβολταϊκού υλικού είναι το ενεργειακό χάσμα του υλικού και ο συντελεστής μετατροπής.  
Στον παρακάτω πίνακα 2, παρουσιάζονται τα διάφορα υλικά τα οποία αποτελούν τα φωτοβολταϊκά 
κελιά καθώς και η απόδοσή τους 
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Τύπος κελίου  Απόδοση % 
Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο (c-Si)         22,7  

Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (Μultic-Si)         15,3  
Άμορφο πυρίτιο (αSi:H)          10,4  

GaAs          25,1  
InP        21,9  

GaInP/ GaAs/Ge          32  
Cd/Te         16,5  

                                  Πίνακας 2: Φωτοβολταϊκά κελιά και η απόδοσή τους. 

Παρατηρείται ότι το GaAs έχει αρκετά καλή απόδοση από τα υπόλοιπα υλικά διότι έχει ενεργειακό 
διάκενο 1,43 eV που είναι ιδανικό για την απορρόφηση της ακτινοβολίας, ενώ παρουσία με In και 
Ge αυξάνεται η απόδοση και είναι πολύ ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, προβληματίζει 
το κόστος του GaAs. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι και το μονοκρυσταλλικό Si έχει καλή απόδοση και 
έχει και πολλά πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση του.  

• Μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα στην φύση. Είναι το δεύτερο σε αφθονία υλικό που 
υπάρχει στον πλανήτη μετά το οξυγόνο. Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) (ή κοινώς η άμμος) και 
ο χαλαζίτης αποτελούν το 28% του φλοιού της γης.  

• Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.  
• Μπορεί εύκολα να λιώσει και να μορφοποιηθεί.  
• Οι ηλεκτρικές του ιδιότητες μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και στους 125οC κάτι που επιτρέπει 

την χρήση του πυριτίου σε ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτός είναι και ο 
λόγος που τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου ανταπεξέρχονται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 
θερμοκρασιών.  

• Πλεονεκτεί σε σχέση με τα υπόλοιπα διότι η απόδοση είναι υψηλή ακόμα και σε περίοδο 
συννεφιάς.  

Αντίστοιχα, το Cd/Te έχει ενεργειακό διάκενο στο 1 eV και είναι πολύ κοντά στο ηλιακό φάσμα και 
γι’αυτό απορροφά το 99% της ηλιακής ακτινοβολίας. Όμως το κάδμιο είναι καρκινογόνο και το 
τελλούριο είναι δυσεύρετο.  

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα φέρουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον σχηματίζοντας ρύπους. 
• Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή οπότε διατίθεται παντού και δεν 

στοιχίζει. 
• Η λειτουργία του συστήματος είναι αθόρυβη. 
• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής γύρω στα 20-30 χρόνια λειτουργίας. 
• Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των 

χρηστών. 
• Μπορούν να ανταποκριθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές πχ. στέγες σπιτιών. 

•      Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές διότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο 
ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες 
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πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της 
παραγόμενης ενέργειας. 

Θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς ως μοναδικό μειονέκτημα το υψηλό κόστος το οποίο όμως 
μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε 5-6 χρόνια και το φωτοβολταϊκό σύστημα θα συνεχίζει να παράγει 
δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον 25 χρόνια ακόμη. 

1.10 Υβριδικά Συστήματα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πυρίτιο χρησιμοποιείται σε φωτοβολταϊκες διατάξεις. Όμως, το 
κόστος αυτών των διατάξεων είναι πολύ υψηλό για την καθημερινή ζωή. Έτσι, είναι σημαντικό να 
βρεθεί ένα νέο είδος υλικών. Ο άνθρακας έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αναμένεται να 
έχει τα ίδια αποτελέσματα με το πυρίτιο και να είναι περισσότερο σταθερός. Οι διάφορες δομές του 
άνθρακα έχουν προσελκύσει υψηλό ποσοστό ενδιαφέροντος λόγω των μοναδικών τους δομών, 
ιδιοτήτων και δυνατών εφαρμογών στην ηλιακή αποθήκευση και μετατροπή (Εικόνα 24).12 

 

Εικόνα 24:  Δομές άνθρακα με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Φωτοβολταϊκές Κυψελίδες 

Μια τέτοια φωτοβολταϊκή κυψελίδα αποτελείται από ένα πορώδες στρώμα 
νανοσωματιδίωνδιοξειδίου του τιτανίου (TiO2), το οποίο επικαλύπτεται από ένα μόριο  χρωστικής 
που απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία όπως συμβαίνει με τη χλωροφύλλη στα φυτά. Το στρώμα 
του διοξειδίου του τιτανίου βρίσκεται μέσα σε διάλυμα ηλεκτρολύτη, πάνω από το οποίο υπάρχει 
ένας καταλύτης λευκόχρυσου(Pt). Μεταξύ των δυο πλευρών του ηλεκτρολύτη (αγωγός) 
τοποθετούνται μια άνοδος (TiO2) και μια κάθοδος (Pt). Η ηλιακή ακτινοβολία περνά μέσα από το 
διαφανές ηλεκτρόδιο και φτάνει στη χρωστική όπου προκαλεί διέγερση ηλεκτρονίων τα οποία 
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μεταφέρονται στο TiO2. Ύστερα τα ηλεκτρόνια μεταβιβάζονται εντός της κυψελίδας πάνω στο 
μεταλλικό ηλεκτρόδιο στο πίσω μέρος, ρέοντας μέσα στον ηλεκτρολύτη. Στη συνέχεια, ο 
ηλεκτρολύτης επαναφέρει τα ηλεκτρόνια πίσω στη χρωστική.  

1.11 Διάσπαση του νερού με κοβάλτιο 14 

Το μέλλον του ενεργειακού εφοδιασμού εξαρτάται από καινοτόμες ανακαλύψεις όσον αφορά το 
σχεδιασμό των φτηνών, βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων για την μετατροπή και την 
αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή ενέργεια. Η παραγωγή του 
υδρογόνου, ένα καύσιμο με εντυπωσιακές ιδιότητες, μέσω του ηλιακού φωτός με γνώμονα την 
διάσπαση του νερού, φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη και ελκυστική λύση. Ενώ οι ενεργές 
θέσεις των ενζύμων που εμπλέκονται στην συνολική διαδικασία της διάσπασης του νερού στα 
φυσικά συστήματα, δηλαδή η υδρογενάση και το φωτοσυστήμα II, χρησιμοποιούν σίδηρο, νικέλιο 
και ιόντα μαγγανίου, το κοβάλτιο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το πιο ευέλικτο μη 
ευγενές μέταλλο για την ανάπτυξη συνθετικών εξελισσόμενων καταλύτων H2 και O2. Τέτοιοι 
καταλύτες μπορούν να συζευχθούν περαιτέρω με φωτοευαισθητοποιητές προς παράγωή 
φωτοκαταλυτικών συστημάτων που αφορούν την φωτο-επαγόμενη παραγωγή υδρογόνου από το 
νερό. 

Λίγες βιολογικές διεργασίες έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον βιοανόργανων χημικών, όπως η 
φωτοσύνθεση.Η φωτοσύνθεση επιτρέπει στα βακτήρια,τα φύκια και τα φυτά να χρησιμοποιούν την 
ηλιακή ενέργεια για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξής τους, μέσω της παραγωγής βιομάζας. Τα ορυκτά 
καύσιμα αποτελούν σήμερα τη βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Δεδομένου ότι τα αποθέματά τους 
εμφανίζουν ραγδαία μείωση, η τρέχουσα τάση είναι να αναπτυχθούν διαδικασίες για τη μετατροπή 
της βιομάζας σε βιοκαύσιμα. Ταυτόχρονα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα φαίνεται να είναι μία από 
τις πλέον υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες, καθώς επιτρέπουν τη μετατροπή της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια. Στην πραγματικότητα ,το ποσό της ηλιακής ενέργειας που φθάνει 
στον πλανήτη Γη είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο από εκείνο που απαιτείται για την 
ανθρώπινη ανάπτυξη, έτσι ώστε ακόμη και χαμηλές αποδόσεις μετατροπής  είναι επαρκείς για την 
επίλυση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης. Το θέμα εδώ είναι να βρούμε έναν τρόπο για να 
αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια , διότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση της ενέργειας δεν 
συσχετίζεται με τη διαθεσιμότητα του ηλιακού φωτός. Η παραγωγή υδρογόνου, μέσω της μείωσης 
του νερού στην ηλεκτρόλυση, είναι σήμερα ένας από τους πιο εύχρηστους τρόπους για να 
αποθηκεύεται ενέργεια ανθεκτικά, εάν η αρχική ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές. Ενώ η ηλεκτρόλυση είναι μια ισχυρή τεχνολογία, οι πιο υποσχόμενες συσκευές, οι οποίες 
βασίζονται σε μεμβράνες ανταλλαγής πρωτονίων, χρησιμοποιούν την πλατίνα ως ηλεκτροκαταλύτη 
για να επιταχυνουν τόσο την έκλυση υδρογόνου [Εξ. (1)], όσο και την οξείδωση των υδάτων [Εξ. (2)] . 

                                             2H+ + 2e- H2   (1) 
 
                                      H2O + ½ O2 2H+ + 2e-  (2) 
               



28 
 

Ωστόσο, αυτό το σπάνιο και ακριβό μέταλλο δεν είναι από μόνο του βιώσιμη πηγή, οπότε η 
βιωσιμότητα της οικονομίας του υδρογόνου εξαρτάται από το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικών 
και ισχυρών ηλεκτροκαταλυτικών υλικών με βάση άφθονα στοιχεία. Το ερώτημα για τους 
περιορισμούς των πόρων των χημικών στοιχείων στη γη και των νέων στρατηγικών για την ανάπτυξη 
της βιώσιμης πρόσβασης σε αυτά είναι στην πραγματικότητα πολύ γενικό. Αυτό ισχύει όχι μόνο για 
τα ευγενή μέταλλα, αλλά επίσης και για το λίθιο ή σπανίες γαίες. Είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην 
εμφάνιση ενός νέου επιστημονικού πεδίου της έρευνας που θα αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα 
θέματα:1)Τη μείωση των ποσών των ενεργών υλικών στις τεχνολογικές συσκευές, 2) 
αντικαθιστώντας τα ακριβά και σπάνια στοιχεία με φθηνά και άφθονα και 3)την ανάπτυξη 
τεχνολογιών για την ανάκτηση και την ανακύκλωση όλων αυτών των στοιχείων. 

Ένα άλλο ζήτημα αφορά την απευθείας χρήση του ηλιακού φωτός ως  πηγή ενέργειας για τη 
διάσπαση του νερού, χωρίς την ενδιάμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναπαράγοντας έτσι το 
άμεσο φως σε χημική ενέργεια με τη χρήση φωτοσυνθετική οργανισμών. Σε μία τέτοια μέθοδο, το 
φως χρησιμοποιείται για να εξάγει τα ηλεκτρόνια από το νερό, το οποίο οξειδώνεται σε O2. Οι 
περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν  φωτοαναπαραγόμενα ηλεκτρόνια για τη μείωση του 
διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας και παράγουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια ως κύρια 
συστατικά της βιομάζας τους, αλλά ορισμένοι μικροοργανισμοί, όπως κυανοβακτηρία ή μικροφυκη, 
είναι σε θέση, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, να φωτοσυνθέσουν επίσης και 
υδρογόνου.Η κατανόηση αυτής της βιολογικής διαδικασίας και η εκμετάλλευση των γνώσεων αυτών 
για το σχεδιασμό αρχικών συνθετικών μοριακών συστημάτων επιτυγχάνοντας μια παρόμοια 
λειτουργία είναι η βάση ενός μεγάλου πεδίο έρευνας με τίτλο «τεχνητή φωτοσύνθεση». Η 
παραγωγή υδρογόνου αποκλειστικά από την ηλιακή ακτινοβολία και το νερό, εμπίπτει στην 
κατηγορία του φωτός με γνώμονα την διάσπαση του νερού [Εξ.(3)]. 

                                      H2O  ½ O2 + H2   (3) 
 

Ολόκληρη η φυσική διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε τρεα διακριτά βήματα: 1) μία αρχική 
διαδικασία συγκομιδής φωτός και διαχωρισμός στις χλωροφύλλες στα φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ, 
2)μεταφορά πρωτονίων και ηλεκτρονίων μέσω οξειδοαναγωγικών συμπαραγόντων κατά μήκος της 
φωτοσυνθετικής αλυσίδας και 3) παραγωγή πολλαπλών ηλεκτρονίων που καταλύονται από 
υδρογόνο και οξυγόνο μέσω ενζυματικών κέντρων. Σημαντικά επιτεύγματα έχουν γίνει  τα τελευταία 
χρόνια όσον αφορά τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μοριακών καταλυτών όσον αφορά για την 
εξέλιξη του υδρογόνου και του οξυγόνου. Τέτοια είναι το FeFe, το  NiRu, το NiMn και το NiFe που 
είναι μοντέλα των δραστικών θέσεων της υδρογενάσης, καθώς και το μαγγάνιο και το ρουθήνιο ως 
λειτουργικοί καταλύτες που μιμούνται το κέντρο του φωτοσυστήματος II. 

Παρά το γεγονός ότι το κοβάλτιο δεν έχει καμία βιολογική σημασία για τη διάσπαση του νερού και 
παρόλο που είναι σημαντικά λιγότερο άφθονο(20-30 ppm) από ό,τι ο Fe (6.3%),το Mn (0,1%), ή το 
Ni(90 ppm), εμφανίζεται ως ένα ενδιαφέρον μέταλλο για την καταλυτική δύναμη στις αντιδράσεις 
(1) και (2). Έχουν την ικανότητα να συζευχθούν με φωτοευαισθητοποιητές για να παράγουν  Η2 ή O2 
και γι’ αυτό το λόγο είναι πολλά υποσχόμενοι καταλύτες για την οξείδωση των υδάτων. 
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Σύμπλοκα  κοβαλτίου με ιμίνες αποτελούν πολύ γνωστή και φτηνή εναλλακτική λύση σε πολύτιμους 
μεταλλικούς καταλύτες και ως εκ τούτου λαμβάνουν προσοχή ως καταλύτες έκλουσης  Η2  με πολύ χαμηλό 
κόστος. 

Κάποια παραδείγματα27 τέτοιων συμπλόκων με το Co είναι τα [CoIII(dpg)3(BF)2](BF4)], 
Το [CoIIICl2{(DO)(DOH)pn}] και το [CoIII(dmgBF2)2(MeCN)2](Εικόνα 25) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 
παρασκευή ηλεκτροενεργών υλικών για τη μείωση των υδατικών πρωτονίων. 

 

Εικόνα 25: : Σύμπλοκα κοβαλτίου ως καταλύτες 

 

Βασισμένοι στην ιδέα αυτή27, η ομάδα των Nicoleta M. Muresan, Janina Willkomm, Dirk Mersch, Yana 
Vaynzof και  Erwin Reisner έφτιαξαν ένα νέο σύμπλοκο κοβαλτίου με οξίμη ([CoIIIBr2{(DO)(DOH)pn}](Εικόνα 
26) ,όπου οι φωσφονικές ομάδες του οξέος παρέχουν μια ισχυρή άγκυρα στις επιφάνειες του οξειδωτικού 
μετάλλου και ο ισχυρός τετραδοντικός υποκαταστάτης παρέχει στην οξίμη με το κοβάλτιο πολύ υψηλή 
σταθερότητα. 

 

 

Εικόνα 26: : σύμπλοκο κοβαλτίου με οξίμη ([CoIIIBr2{(DO)(DOH)pn}] 
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                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται όλο και πιο έντονη η συζήτηση γύρω από το ενεργειακό πρόβλημα. 
Μπορούμε να πούμε ότι η ουσία του ενεργειακού προβλήματος βρίσκεται στη συσχέτιση των 
ενεργειακών αποθεμάτων που διαρκώς μειώνονται με τις απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας 
που διαρκώς αυξάνονται. Ωστόσο, παράγοντες όπως ο υπερπληθυσμός, η άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου αλλά και οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών συνέβαλαν σημαντικά στην όξυνση του 
προβλήματος. Το γεγονός αυτό, καθιστά απαραίτητη 
την άμεση λήψη δραστικών μέτρων με στόχο την 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και την ορθολογική 
μεταχείριση της, αποτρέποντας τυχόν επιβάρυνση του 
πλανήτη. Το μέλλον του ενεργειακού εφοδιασμού 
εξαρτάται από καινοτόμες ανακαλύψεις όσον αφορά 
το σχεδιασμό των φτηνών, βιώσιμων και 
αποτελεσματικών συστημάτων για την μετατροπή και 
την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπως είναι η ηλιακή ενέργεια. Η παραγωγή του 
υδρογόνου, ένα καύσιμο με εντυπωσιακές ιδιότητες, 
μέσω του ηλιακού φωτός με γνώμονα την διάσπαση 
του νερού, φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη 
και ελκυστική λύση. Ενώ οι ενεργές θέσεις των ενζύμων που εμπλέκονται στην συνολική διαδικασία 
της διάσπασης του νερού στα φυσικά συστήματα, δηλαδή η υδρογενάση και το φωτοσυστήμα II, 
χρησιμοποιούν σίδηρο, νικέλιο και ιόντα μαγγανίου, το κοβάλτιο έχει αναδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια, καθώς το πιο ευέλικτο μη ευγενές μέταλλο για την ανάπτυξη συνθετικών εξελισσόμενων 
καταλύτων H2 και O2. Τέτοιοι καταλύτες μπορούν να συζευχθούν περαιτέρω με 
φωτοευαισθητοποιητές προς παράγωή φωτοκαταλυτικών συστημάτων που αφορούν την φωτο-
επαγόμενη παραγωγή υδρογόνου από το νερό. 

Έτσι λοιπόν, σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η σύνθεση 
ενός νέου υβριδικού χρωμοφόρου πορφυρίνης-οξίμης για μονομοριακή ή διμοριακή συναρμογή 
κοβαλτίου με πιθανή εφαρμογή σε φωτοχημική παραγωγή υδρογόνου ή και φωτοβολταική 
κυψελίδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Σκοπός της πειραματικής διαδικασίας είναι η σύνθεση ενός σύμπλοκου πορφυρίνης για παραγωγή 
υδρογόνου, όπου σαν φωτοευαισθητοποιητής λειτουργεί η πορφυρίνη και σαν καταλύτης ένα 
σύμπλοκο κοβαλτίου, ακολουθώντας τις παρακάτω αντίδρασεις: 
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3.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

3.2.1. Σύνθεση μονο-κύανο πορφυρίνης13 

Ξεκινώντας από την παρασκευή του πορφυρινικού δακτυλίου, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
αντίδραση, ακολουθούμε την πειραματική διαδικασία: 

Αντίδραση: 

OH

CN

+

OH

N

NH N

HN
CN

N
H

O

OH

 

 
Αντιδραστήρια 

 
m(gr) 

 
n(moles) 

 
MW(g/mol) 

 
d(gr/ml) 

 
V(ml) 

 
Equals 

4-cyanobenzaldehyde 3 0,02 131,14 - - 1 

benzaldehyde 6,37 0,06 106,12 1,0415 - 3 

pyrrole 5,36 0,08 67 0,96 - 4 

propionic acid - - 78,08 0,99 378 - 

 

ncyanobenzaldehyde : = =0,02 mol 

mpyrrole =0,08*67=5,36 gr 

mbenzaldehyde =0,06*106,12=6,37 gr 

 
Για τα mol propionic acid έχουμε: 
Στα 0,0127 mol 4-cyano →240 ml propionic acid 
Στα 0,02     mol 4-cyano →378 ml propionic acid 

Σε σφαιρική εσμυρισμένη φιάλη των 1000ml τοποθετείται το μίγμα αλδεϋδών και το προπιονικό οξύ 
με μαγνήτη ανάδευσης. Η σφαιρική τοποθετείται μέσα σε φωλιά και πάνω σε θερμαντήρα. 
Πραγματοποιείται θέρμανση μέχρι τους 100 

οC και προσθέτουμε στάγδην το πυρρόλιο. 
Παρατηρείται έντονος σκούρος χρωματισμός του διαλύματος. Συνθήκες reflux για περίπου 2 ώρες 
και μετά αφήνεται το διάλυμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 45 λεπτά 

Reflux 2h 
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πραγματοποιείται υδατόλουτρο και παγόλουτρο. Με την ψύξη καταβυθίζεται ίζημα χρώματος μοβ, 
που είναι ένδειξη ύπαρξης πορφυρινών. Από την αντίδραση υπάρχει ένα μίγμα προϊόντων όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 27. Στη συνέχεια, διήθηση υπό κενό και TLC σε πλακίδιο Silica με διαλύτη 
ανάπτυξης διχλωρομεθάνιο:εξάνιο(6:4)(χρήση άπολου διαλύτη γιατί οι ενώσεις του μίγματος είναι 
άπολες), ώστε να γίνει με αυτόν η κολώνα καθαρισμού της ένωσής μας. Διαπιστώσαμε από το TLC 
πως αυτός ο διαλύτης «έτρεξε» ομοιόμορφα και οι διαφορετικές ενώσεις που περιέχονται 
διαχωρίστηκαν ,όπως φαίνεται και στην Εικόνα 28 παρακάτω. 

1H NMR  (500 MHz, CDCl3): δ 8.89 (d, J=5 Hz, 2H), 8.87 (s, 4H ), 8.74 (d, J =5 Hz, 2H), 8.35 (d, J=8.5 Hz, 

2H), 8.22 (m,  6H), 8.07 (d, J =8 Hz, 2H), 7.78 (m, 9H), -2.78 (s, 2H). 
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Εικόνα 27: Ισομερή της αντίδραση 
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 Εικόνα 28: Απεικόνιση TLC  

 
Παρατηρώ από το TLC πως το μεγαλύτερο ποσοστό της επιθυμητής ουσίας βρίσκεται στο ίζημα, στο 
οποίο και θα πραγματοποιηθεί χρωματογραφία στήλης για το διαχωρισμό όλων των ισομερών. Από 
την εικόνα του TLC παρατηρείται πως υπάρχει έντονος χρωματισμός στον μονοεστέρα 1-
cyanoporphyrin,  που σημαίνει ότι είναι το προϊόν σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με την TPP, την 
cis και trans 2-cyanoporphyrin, την 3-cyanoporphyrin, την 4-cyanoporphyrin και τέλος την 5-
cyanoporphyrin. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ξέπλυμα του ιζήματος με νερό, για την 
απομάκρυνση του προπιονικού οξέος, και με μεθανόλη για να φύγουν διάφορα παραπροϊόντα που 
δημιουργήθηκαν(στο TLC εμφανίζονται σαν ‘’μαυρίλα’’). 

Χρωματογραφία στήλης όλων των ισομερών: 

Παρατήρηση:  Ο διαλύτης CH2Cl2 : hexane(6:4) έχει πολύ καλή διαλυτότητα, αλλά λόγω της μεγάλης 
ποσότητας της ουσίας δεν διαλύεται όλη. Δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί σαν διαλύτης μόνο CH2Cl2 

γιατί είναι σχετικά πολικός και θα παρέσερνε τις ουσίες. Για αυτό το λόγο η κολώνα καθαρισμού 
που θα πραγματοποιηθεί είναι dry Silica, δηλαδή η ένωσή μας θα προστεθεί στην κολώνα αφού έχει 
πρώτα προσροφηθεί σε Silica. Αυτό συμβαίνει διότι η ποσότητα της ουσίας που έχουμε να 
διαχωρίσουμε είναι μεγάλη και κυρίως διότι δεν μπορεί να διαλυθεί εύκολα. Για να 
πραγματοποιήσουμε την προσρόφηση της ένωσής μας στη Silica προσθέτουμε μίγμα CH2Cl2 : 
hexane στην σφαιρική μας φιάλη μαζί με αρκετή ποσότητα Silica gel και στη συνέχεια αποστάζουμε 
μέχρι ξηρού. Επομένως, για να φτιάξουμε την κολώνα καθαρισμού μας με διαλύτη CH2Cl2 : hexane 
(6:4) : 

• Τοποθετείται βαμβάκι στο κάτω μέρος της στήλης. 
• Καλύπτεται το βαμβάκι με μικρή ποσότητα άμμου. 
• Προστίθεται ο επιλεγμένος διαλύτης (μίγμα CH2Cl2 : hexane) μαζί με την κατάλληλη ποσότητα 

Silica gel τόση ώστε να έχουμε το επιθυμητό ύψος για τον όσο το δυνατό καλύτερο διαχωρισμό 
(περίπου 12 εκατοστά ύψος και 4,5 εκατοστά πλάτος). 

• Η προσθήκη του διαλύτη σταματά στο επιθυμητό ύψος και εισάγεται ένα λεπτό στρώμα άμμου. 

Ίζημα+
CH2Cl2 

TPP(stadar) διήθημα 
1 2 3 

TPP 

Μονοεστέρας(έντονο 
χρώμα) 

Cis-trans 2-CN 

3-CN 

Δοκιμαστικοί σωλήνες 
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• Αφού καλυφθεί όλη η επιφάνεια προστίθεται η ένωσή μας η οποία είναι προσροφημένη στη 
Silica. 

• Τέλος, προστίθεται άλλο ένα στρώμα άμμου και αρχίζει ο διαχωρισμός των ισομερών. 

Έχοντας αρχίσει το διαχωρισμό με τη βοήθεια λάμπας διακρίνουμε τις μπάντες που σχηματίζονται 
εάν αυτό δεν είναι εφικτό με γυμνό μάτι, και πραγματοποιώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα TLC 
ελέγχουμε τί «κατεβαίνει» κάθε φορά από τη στήλη. Κάθε φορά που κατεβαίνει κάτι ξεχωριστό το 
συλλέγουμε σε ξεχωριστή κωνική φιάλη. Επιπλέον παρατηρώντας τα TLC αλλά και τις μπάντες που 
εμφανίζονται στη στήλη μπορούμε να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε την πολικότητα προσθέτοντας 
ένα πολικό ή λιγότερο πολικό διαλύτη με σκοπό να επιτύχουμε καλύτερο διαχωρισμό και τελικά να 
παραλάβουμε το προϊόν μας όσο το δυνατόν καθαρότερο χωρίς προσμίξεις.  Συγκεκριμένα στον 
δικό μας διαχωρισμό: 

Η ένωση που θέλουμε εμείς να έχουμε σαν τελικό (καθαρό) προϊόν είναι η mono-cyanoporphyrin . 
Με διαλύτη CH2Cl2 : hexane (6:4) συλλέγω καθαρή TPP και TPP-monocyano. Γίνεται αύξηση  της 
διαλυτότητας CH2Cl2 : hexane (7:4) με σκοπό να παραλάβουμε το προϊόν μας όσο το δυνατόν 
καθαρότερο χωρίς προσμίξεις. Αφού  συλλέξουμε καθαρή την ένωσή μας σε κωνική φιάλη απομακρύνοντας 
αρχικά το διαλύτη τη  
μεταφέρουμε σε vail το οποίο και έχουμε ζυγίσει προηγουμένως. 
Για τη συλλογή των άλλων ισομερών αυξάνουμε σταδιακά κι άλλο τη διαλυτότητα: CH2Cl2 : hexane (8:4), 
CH2Cl2 :ethanol(4%). 

Μετά από ξήρανση υπό κενό για περίπου μια ώρα ώστε να απομακρυνθούν ίχνη διαλύτη, έχουμε: 

Απόβαρο mono-CN por: 162,1 mgr (1) 

Απόβαρο mono-CN por+TPP: 1047,1 mgr 

 

Πραγματοποιήθηκε και κολώνα καθαρισμού για το μίγμα TPP και mono-cyanοporphyrin με χρήση 
διαλύτη ανάπτυξης CH2Cl2  : hexane (6:4) για να ‘’κατέβει’’ η TPP και στη συνέχεια με πιο άπολο 
διαλύτη CH2Cl2  : hexane (8:4) για να πάρω την ουσία μου καθαρή. 

 

Απόβαρο mono-CN por: 781,6 mgr (2) 

 

 

Συνολικά, επομένως παράχθηκαν (1) + (2) 943,7 mgr mono-cyano-porphyrin. 

 

 Μάζα (gr) 
Vial 18,8002 

Vial + TPP+ mono CN por 19,6649 
Vial + mono CN por 18,9623 

 Μάζα (gr) 

Vial 18,7350 

Vial + mono CN por 19,5166 
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Εύρεση απόδοσης για την αντίδραση: 

Για την παραγωγή της mono-cyanoporphyrin: 

 

Για την 4-cyanobenzaldehyde: 

 

Απόδοση Αντίδρασης:  

3.2.2. Μετάλλωση της  μονο-κύανο πορφυρίνης με οξικό ξευδάργυρο  

Αντίδραση: 

N

NH N

HN
CN

Zinc acetate

CH3OH N

N N

N
CNZn

 

 

Αντιδραστήρια 
 

m(gr) 
 

mmol MW(g/mol) V(ml) Equals 

TTP-mono-CN por 350 0,55 639,75 - 1 

Zn(OAc)H2O 1207,25 - 219,50 - 10 

CH3OH - - - 16,25 1 

CH2Cl2 - -  65 4 

 

 

nTTP-mono-CN por: = =0,55 mmol 
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m Zn(OAc)H2O =5,5*219,50=1,20725 gr 

Σε ξηρή σφαιρική φιάλη που υπάρχει η ουσία από το προηγούμενο στάδιο, προστίθεται το CH2Cl2 , 
η CH3OH  και το Zn(OAc)H2O, σκεπάζεται με ένα πώμα και αφήνεται υπό ανάδευση για 24 h. Το 
χρώμα του διαλύματος είναι πιο σκούρο, ένδειξη πως η αντίδραση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Για 
επιβεβαίωση η χρωματογραφία TLC  καθώς και το UV(παρατηρούνται 2 μπάντες) υποδηλώνει το 
σχηματισμό του επιθυμητού προϊόντος. 

Στη συνέχεια, πριν πραγματοποιηθεί κολώνα χρωματογραφίας, γίνεται πρώτα διήθηση με χωνί 
Buchner ώστε να συγκρατηθούν όσα περισσότερα αλάτια στο χωνί και να μην φράξει η κολώνα. Το  
υλικό πλήρωσης της κολώνας( 13,5* 3,5 cm) είναι οξείδιο του πυριτίου (silica gel) και  διαλύτης 
έκλουσης μίγμα CH2Cl2:hexane   με αναλογία 8:2. Tο πρώτο κλάσμα που εκλούστηκε είναι η free 
porphyrin και στη συνέχεια εκλούεται το επιθυμητό προϊόν. Συλλέγεται και αποστάζεται υπό κενό 
με ελαττωμένη πίεση.  

 

Απόβαρο mono-CN-Zn por: 410,5 mgr  

 

 

Εύρεση απόδοσης για την αντίδραση: 

Για την παραγωγή της mono-cyano-Zn-porphyrin: 

 

Για την mono-cyano-porphyrin: 

 

Απόδοση Αντίδρασης:  

Άρα:  

 

 

 

 Μάζα (gr) 

Vial 17,4430 

Vial + mono CN-Zn por 17,8535 
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3.2.3. Σύνθεση της μεταλλωμένης  μονο-άμινο πορφυρίνης15 

Για την πραγμάτωση της συγκεκριμένης αντίδρασης, ύστερα από αρκετές δοκιμές, συμπεράναμε 
πως ήταν απαραίτητη πρώτα η μετάλλωση της μονο-κύανο πορφυρίνης και μετά η αναγωγή της –CN 
ομάδας σε NH2, διότι διαφορετικά με την προσθήκη του LiAlH4,το Al συναρμοζόταν στο κέντρο της 
πορφυρίνης.  

Για την αντίδραση αναγωγής της –CN ομάδας σε NH2, όπως φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση, 
ακολουθούμε την πειραματική διαδικασία: 

Αντίδραση: 
 

N

N N

N
CNZn

N

N N

N
Zn

NH2

LiAlH4

dry THF

 

 

Μηχανισμός αντίδρασης: 

 

Αντιδραστήρια m(mgr) mmol MW(g/mol) V(ml) Equals 

TTP-mono-CN-Zn por 200 0,29 703,11 - 1 

LiAlH4 165 4,35 37,95 - 15 

THF - - - 65 - 

nTTP-mono-CN-Zn por: = =0,29 mmol 

LiAlH4 : Στα 0,29 mmol  1  

                      4,35mmol15               THF: Vmin =65ml για να διαλυθεί η ποσότητα της ουσίας μου. 

                       m LiAlH4=4,35*37,95=165 mgr 
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Για την συγκεκριμένη αντίδραση είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκες να είναι απόλυτα άνυδρες. Για 
αυτό το λόγο σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη τοποθετείται η mono-CN-Zn porphyrin  και αφήνεται 
αρχικά υπό ροή αζώτου και μετά υπό κενό. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία δυο φορές.  Έχοντας 
εξασφαλίσει την ροή του αζώτου στη φιάλη τοποθετείται  άνυδρο THF με σύριγγα, παγόλουτρο και 
τέλος προστίθεται το LiAlH4. Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση παγόλουτρου, γιατί το LiAlH4 αντιδρά 
βίαια και έχουμε εξώθερμη αντίδραση. Παρατηρείται πως με την προσθήκη του  LiAlH4 το χρώμα 
αλλάζει από μωβ σε πράσινο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται σκούρο κόκκινο. Μετά 
από περίπου 40 λεπτά πραγματοποιείται TLC με διαλύτη ανάπτυξης CH2Cl2:CH3OH (95:5) και 
διαπιστώνεται πως έχει σχηματιστεί το επιθυμητό προϊόν αλλά υπάρχουν ακόμη ίχνη TTP-mono-CN-
Zn porfyrin. Αφήνεται η αντίδραση για ακόμη 3 ώρες και μετά από επιβεβαίωση TLC πως έχουμε το 
επιθυμητό προϊόν πραγματοποιείται work-up. Προστίθενται ethyl acetate(20 ml), CH3OH(26 ml) και 
H2O(100ml). Απόσταξη στο ρότορα για να φύγει το THF και η  CH3OH. Το επόμενο βήμα είναι η 
τοποθέτηση του διαλύματος σε διαχωριστική χοάνη και έκπλυση της φιάλης με CH2Cl2 στην οποία 
διαλύεται πολύ καλά η mono-CH2-NH2 porfyrin. Πραγματοποιείται μια εκχύλιση με CH2Cl2 και 
λαμβάνω την οργανική φάση(κάτω) με το επιθυμητό προιόν. Λόγω δημιουργίας γαλακτωμάτων 
πραγματοποιούνται αρκετές ακόμα εκπλύσεις με CH2Cl2  για να απεγκλωβιστεί η πορφυρίνη μου. 
Στη συνέχεια, προστίθεται στο διήθημα ξηραντικό NaHCO3 και αφού διηθηθεί, αποστάζεται σε 
σφαιρική φιάλη υπό ελαττωμένη πίεση. Τέλος, μεταφέρεται στην αντλία κενού ώστε να αποβληθεί 
η υγρασία.  

1H NMR  (500 MHz, CDCl3): δ 8.88 (m, 4H ), 8.70 (d,J=4.5 Hz, 2H), 8.32 (d, J =4.5 Hz, 2H), 8.24 (d, J=6 

Hz, 3H), 8.17 (d, J=6.5 Hz, 3H), 7.69 (m, 9H), 7.45 (d, J=8 Hz, 2H), 5.38 (sb, 2H), -0.95(sb, 2H). 

 Χρωματογραφία στήλης για τον καθαρισμό της TTP-mono-CH2-NH2-Zn porfyrin : 

Επόμενο βήμα είναι η απομόνωση του προϊόντος χρησιμοποιώντας κολώνα χρωματογραφίας με 
υλικό πλήρωσης οξείδιο του πυριτίου (silica gel) και αρχικό διαλύτη έκλουσης CH2Cl2:CH3OH 
(90:10). Μόλις εκλουσθούν οι πρώτες ακάθαρτες ουσίες και παραπροιόντα, γίνεται αλλαγή στην 
πολικότητα του διαλύτη CH2Cl2:CH3OH (95:5). Το πρώτο κλάσμα είναι το επιθυμητό προϊόν. 
Συλλέγεται, αποστάζεται υπό ελαττωμένη πίεση και αποθηκεύεται.  

 

Απόβαρο mono-CH2-NH2-Znpor: 110,7 mgr  

  

 

 

 

 

 Μάζα (gr) 

Vial 18,7965 

Vial + mono NH2-Zn por 18,9072 
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Εύρεση απόδοσης για την αντίδραση: 

Για την παραγωγή της mono-amino-Zn-porphyrin: 

 

Για την mono-cyano-Zn-porphyrin: 

 

Απόδοση Αντίδρασης:  

Άρα:  

 

3.2.4. Απομετάλλωση της  μονο-άμινο πορφυρίνης16 

Αντίδραση: 
 

N

N N

N
Zn

NH2

DCM/TFA

N

NH N

HN NH2

 

 

Αντιδραστήρια m(mgr) mmol MW(g/mol) V(ml) Equals 

TPP-mono-CH2-NH2-
Zn 

20 0,03 707,14 - 1 

CH2Cl2 - - - ~15 - 

trifluroacetic acid(TFA) 46,75 0,41 114,02 0,03 14 
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nTPP-mono-CH2-NH2-Zn: = =0,028mmol~0,03mmol 

CH2Cl2:     Σε 0,11 mmol  por  2,2 ml CH2Cl2 

                      0,03 mmol por 0,6 ml   CH2Cl2      

TFA:  Σε 0,11 mmol  por  1,5 mmol TFA 

              0,03 mmol por  0,41 mmol TFA     

 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml προστίθενται η TPP-mono-CH2-NH2-Zn και το CH2Cl2 μαζί με μαγνήτη 
ανάδευσης. Χρησιμοποιώντας παγόλουτρο, προστίθεται στάγδην το TFA και παρατηρείται αμέσως 
αλλαγή του χρώματος από μοβ σε πράσινο. Μετά από 5 ώρες ανάδευσης πραγματοποιήθηκε η 
αντίδραση της απομετάλλωσης. Με TLC και διαλύτη ανάπτυξης CH2Cl2:CH3OH (95:5) παρατηρείται 
μόνο ένα spot και κάποια ίχνη μεταλλωμένης πορφυρίνης. Για να πραγματοποιηθεί η εξουδετέρωση 
προστίθεωται 20 ml NaHCO3 (sodium bicarbonate) έως ότου το χρώμα από πράσινο γίνει κόκκινο. 
Το διάλυμα αφήνεται για ανάδευση over-night για καλύτερο διαχωρισμό οργανικής και υδατικής 
φάσης. Στη συνέχεια, γίνεται εκχύλιση με απιονισμένο νερό και τέλος απόσταξη της οργανικής 
φάσης. 

Χρωματογραφία στήλης για τον καθαρισμό της TTP-mono-CH2-NH2 porfyrin : 

Επόμενο βήμα είναι η απομόνωση του προϊόντος χρησιμοποιώντας κολώνα χρωματογραφίας με 
υλικό πλήρωσης οξείδιο του πυριτίου (silica gel) και αρχικό διαλύτη έκλουσης CH2Cl2:CH3OH 
(90:10). Μόλις εκλουσθούν οι πρώτες ακάθαρτες ουσίες και παραπροιόντα στη συνέχεια συλλέγεται 
το επιθυμητό προϊόν. Αποστάζεται υπό ελαττωμένη πίεση και αποθηκεύεται.  

3.2.5. Σύνθεση  της 2,3-Butanedione monoxime πορφυρίνης17 

Αντίδραση: 
 

 

N

NH N

HN NH2

O
N

OH

N

NH N

HN N

N
OH

 

m TFA=0,41*114,02=46,75 mgr 

 

d= V= =31,4lt=0,03 ml=30 μl 
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Αντιδραστήρια 

 
m(mgr) 

 
mmol MW(g/mol) V(ml) Equals 

 
TPP-mono-CH2-NH2 

 
15,0 

 
0,023 

643,78  
- 

 
1 

2,3-Butanedione 
monoxime 

 
460,0 

 
0,72 

 
101,10 

 
- 

 
200 

 
Toluene 

 
- 

 
- 

 
- 

 
~16,5 

 
- 

 

nTPP-mono-CH2-NH2: = =0,023mmol 

monoxime για αντίδραση 1:1 : 

m monoxime =0,023*101,10=2,3253 mgr ~ 2,5 mgr 

toluene :     Σε  50 ml toluene     0,07 mmol por 

                        16,43 ml toluene 0,023 mmol por    

Παρατήρηση 1: Τα equals της αντίδρασης είναι αρκετά αυξημένα, λόγω προηγούμενων δοκιμών που 
είχαν ξαναγίνει. 

Παρατήρηση 2: Για τη συγκεκριμένη αντίδραση συμπύκνωσης( Schiff’s base reaction), θα πρέπει οι 
συνθήκες να είναι τελείως άνυδρες και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο το τολουόλιο ήταν με molecular 
shifts για 4 μέρες. 

Για την συγκεκριμένη αντίδραση είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκες να είναι απόλυτα άνυδρες. Για 

αυτό το λόγο σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50 ml τοποθετείται η TPP-mono-CH2-NH2 και 

αφήνεται αρχικά υπό ροή αζώτου και μετά υπό κενό. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία δυο φορές. 

Τοποθετείται κάθετος ψυκτήρας με πώμα και στρόφιγγα με πώμα από την άλλη πλευρά. Έχοντας 

εξασφαλίσει την ροή του αζώτου στη φιάλη προστίθεται η 2,3-Butanedione monoxime  και το 

άνυδρο τολουόλιο με σύριγγα υπό N2. Η αντίδραση αφήνεται over-night. Πραγματοποιείται TLC με 

διαλύτη ανάπτυξης CH2Cl2:CH3OH (95:5) και διαπιστώνεται πως  δεν έχει σχηματιστεί το επιθυμητό 

προϊόν αλλά κάποια παραπροϊόντα. Η πιστοποίηση ελέγχεται και με MALDI.  
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514 nm 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η  ταυτοποίηση των συντιθέμενων πορφυρινικών παραγώγων έγινε με τη χρήση UV-Vis, NMR και 
MALDI-TOF.  

4.1 Χαρακτηρισμός των πορφυρινικών παραγώγων με τη χρήση φασματοσκοπίας ηλεκτρονιακής 
απορρόφησης υπεριώδους – ορατού (UV-Vis). 

Η φασματομετρία μοριακής απορρόφησης υπεριώδους-ορατού βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον 
ποσοτικό προσδιορισμό μιας μεγάλης ποικιλίας ανόργανων και οργανικών ουσιών. Η 
φασματοσκοπία μοριακής απορρόφησης στηρίζεται στη μέτρηση της διαπερατότητας Τ ή της 
απορρόφησης Α διαλυμάτων, που τοποθετούνται σε διαφανείς κυψελίδες οπτικής διαδρομής b 
(cm). Συνήθως, η συγκέντρωση c (M) ενός αναλύτη που απορροφά συνδέεται γραμμικά με την 
απορρόφηση σύμφωνα με την εξίσωση των Lambert-Beer : 

Α = log(Po/P) = -logT = log(100 / %T) = abcg/L = εbcmol/L 

Όπου: 

Α: είναι η απορρόφηση, 

Po: η ισχύς της προσπίπτουσας ακτινοβολίας,  

Ρ: η ισχύς της εξερχόμενης ακτινοβολίας, μετά την διέλευση από το διάλυμα, 

Τ: η διαπερατότητα ίση με Ρ/Ρ0, 

α:η σταθερά αναλογίας όταν η c εκφράζεται σε g/L και καλείται  απορροφητικότητα (g-1Lcm-1), 

b: το μήκος διαδρομής που διανύθηκε μέσα στο διάλυμα καιεκφράζεται  συνήθως σε cm, 

ε: η σταθερά αναλογίας όταν η c εκφράζεται σε mol/L, η οποία καλείται μοριακή απορροφητικότητα 
(mol-1Lcm-1 ή  Μ-1cm-1). 

 

Επειδή πρακτικώς είναι αδύνατη η μέτρηση των P και Po για την μέτρηση της απορροφήσεως Α, 
στην πράξη συγκρίνεται η ισχύς της ακτινοβολίας που διέρχεται από το διάλυμα του δείγματος, με 
την ισχύ της ακτινοβολίας που διέρχεται από το τυφλό. 

Α=  εbc = log(Po/P) = log(Pτυφλό/Pδείγμα) 

Οι πορφυρίνες είναι γνωστές χρωμοφόρες ενώσεις, με ισχυρές ταινίες απορρόφησης στην περιοχή 
του ορατού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πορφυρίνες διαθέτουν εσωτερικό δεκαεξαμελή 
δακτύλιο με 18 π ηλεκτρόνια τα οποία αποτελούν τον ηλεκτρονιακό πυρήνα της. Το χαρακτηριστικό 
φάσμα μιας ελεύθερης πορφυρίνης αποτελείται από μια ταινία γύρω στα 420 nm (Soret ή Βband) 
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που είναι η υψηλότερη σε ένταση και 4 χαμηλότερες ταινίες στην περιοχή από 500-650 nm(Q 
bands).18Οι περιφεριακοί υποκαταστάτες δεν αλλάζουν το μοτίβο του φάσματος αλλά τα μήκη 
κύματος που εμφανίζονται οι ταινίες εξαρτώνται από τη δομή του μακροκυκλικού δακτυλίου.19 

 

Το χρώμα των πορφυρινών οφείλεται σε απορρόφησεις μέσα στον πορφυρινικό δακτύλιο που 
περιλαμβάνει τη διέγερση των ηλεκτρονίων από το π τροχιακό στο π* τροχιακό του δακτυλίου. Για 
την περιγραφή των ηλεκτρονιακών καταστάσεων των πορφυρινών αναπτύχθηκε το μοντέλο των 
«τεσσάρων τροχιακών» από τον Martin Gouterman. Με βάση αυτό το μοντέλο, οι ταινίες 
απορρόφησης των πορφυρινών προέρχονται από μεταπτώσεις μεταξύ δυο HOMO τροχιακών και 
δυο LUMO που ταυτοποιεί το μεταλλικό κέντρο και τους υποκαταστάτες του δακτυλίου που 
επηρεάζουν τις σχετικές ενέργειες αυτών των μεταπτώσεων. Τα δύο HOMO μοριακά τροχιακά ενός 
πορφυρινικού δακτυλίου είναι σχεδόν εκφυλισμένα με συμμετρίες a1u και a2u, όπως και τα δύο 
LUMO έχουν συμμετρία eg.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Αναπαράσταση των τροχιακών HOMO και LUMO 

Συγκεκριμένα η ταινία Soret προέρχεται από τη μετάπτωση  a1u (π) – eg
*(π), ενώ οι υπόλοιπες 

Qταινίες συμβαίνουν λόγω μετάπτωσης a2u(π) – eg
*(π), όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες 

30,31. Η εικόνα 30 συγκεκριμένα δείχνει τις 4 επιτρεπτές διαμορφώσεις των μεταπτώσεων.20 
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Εικόνα 30: 4 επιτρεπτές διαμορφώσεις                                 Εικόνα 31:Η μετάπτωση  a1u (π) των      μεταπτώσεων                                                                                                  
eg

*(π) και a2u(π) – eg
*(π). 

 

 Η μια διαμόρφωση είναι (a1uegx) και η άλλη είναι (a2uegy). Στην πραγματικότητα, αυτές οι 
διηγερμένες απλές καταστάσεις αν είναι ίσης ενέργειας μπορούν να αναμειχθούν (mix)με μια 
διαδικασία γνωστή ως configurational interaction και να σχηματίσουν δυο νέες απλές καταστάσεις 
οι οποίες είναι σε αναλογία 50:50 των προηγούμενων απλών καταστάσεων. Έτσι θα σχηματίσουν 
μια χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση, την S1κατάσταση που η μετάπτωση S0→S1 είναι ασθενώς 
επιτρεπτή, και την υψηλότερη ενεργειακά  S2 κατάσταση στην οποία η μετάπτωση S0→S2είναι 
ισχυρά επιτρεπτή και αντιπροσωπεύει τη Soret ταινία, όπως παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στην 
εικόνα 32.   

 

Εικόνα 32: Πλήρης συσχέτιση των μοριακών τροχιακών με τις ενεργειακές μεταπτώσεις και το φάσμα UV – Vis.  

Η ταινία στο UV-vis φάσμα απορρόφησης λόγω μιας μετάβασης στην S2 κατάσταση είναι η ζώνη 
Soret, και η ταινία λόγω μιας μετάβασης στην μη δονητικής S1 κατάσταση, είναι η α ζώνη . Όσο 
μεγαλύτερος ο βαθμός μίξης-διασταύρωσης, τόσο λιγότερο έντονη είναι η α ζώνη σε σχέση με την 
ζώνη Soret.  
Στο UV-ορατό φάσμα της πορφυρίνης, υπάρχει επίσης μια ζώνη αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
δονήσεων των ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων (vibronic band), η ζώνη β , η οποία εμφανίζεται στα 
ελαφρώς χαμηλότερα μήκη κύματος από τη ζώνη α. Η ζώνη β  οφείλεται στις μεταβάσεις στα πιο 
υψηλά δονητικά  επίπεδα  στην S1 κατάσταση και χρησιμεύει ως μια ζώνη "κανονικοποίησης" στο 
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φάσμα απορρόφησης της πορφυρίνης. Κατά συνέπεια, η ένταση της ζώνης α  σε σχέση με της β 
μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα μέτρο για το πόσο κοντά στην ενέργεια τα τροχιακά a2u και a1u είναι 
μεταξύ τους. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πόσο διαφοροποιούνται τα τροχιακά σε διαφορετικές 
πορφυρίνες.21 

 

Στις μεταλλοπορφυρίνες, το κεντρικό μέρος του πορφυρινικού δακτυλίου καταλαμβάνεται από ένα 
μεταλλικό ιόν το οποίο είναι συνδεδεμένο με τους πυρρολικούς δακτυλίους.  Το μεταλλικό ιόν 
δεσμεύει τα μονήρη ηλεκτρόνια των αζώτων των πυρρολικών δακτυλίων, ενώ τα ηλεκτρόνια του 
μεταλλικού ιόντος δωρίζονται στο πορφυρινικό σύστημα σχηματίζοντας απεντοπισμένους π 
δεσμούς που επιτρέπουν την εύκολη διέλευση των ηλεκτρονίων στο απεντοπισμένο π σύστημα.22 

Οι μεταλλοπορφυρίνες μπορούν να χωριστούν σε 2 ομάδες ανάλογα με τις υπεριώδεις και 
φθορίζουσες ιδιότητες.«Κανονικές» μεταλλοπορφυρίνες εμπεριέχουν μεταλλικά ιόντα με «κλειστή» 
εξωτερική στοιβάδα (d0ή d10), ενώ υψοπορφυρίνες είναι μεταλλοπορφυρίνες στις οποίες τα μέταλλα 
είναι του τύπου dm, όπου m=6-9. Στις υψοπορφυρίνες υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση τροχιακού 
μετάλλου dπ με π* τροχιακό της πορφυρίνης (δεσμός π επαναφοράς). Έτσι, αυτό συνεπάγεται 
αυξανόμενος διαχωρισμός «π toπ*» της πορφυρίνης που σημαίνει ότι το φάσμα θα δείξει 
υψοχρωμικές μετατοπίσεις (Εικόνα 33)21. 
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Εικόνα 33: Οι 4 περιοχές του φάσματος και οι ονομασίες τους. 

 

Εικόνα 34: Μοριακό διάγραμμα τροχιακών για μεταλλοπορφυρίνες. 

 

Εικόνα 35: Τρόπος αλληλεπικάλυψης d τροχιακών μετάλλου και πορφυρίνης. 

Τα δυο υψηλότερα κατειλημμένα τροχιακά των μεταλλοπορφυρινών a1uκαι a2uείναι σχεδόν 
εκφυλισμένα αλλά έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις. Το a2uτροχιακό είναι υψηλά κατειλημμένο 
στους meso άνθρακες αλλά έχει λίγη πυκνότητα στους β ο άνθρακες. Αντίθετα, το a1u τροχιακό έχει 
οπτικά καθόλου ηλεκτρονιακή πυκνότητα στους meso άνθρακες αλλά μεγάλο πυκνότητα στους β – 
άνθρακες.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Εικόνα 36: Ηomo of zinc porphyrin 
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Το φάσμα UV-Vis μιας μεταλλοπορφυρίνης διαφέρει από το φάσμα μιας ελεύθερης πορφυρίνης. 
Συγκεκριμένα, στο φάσμα διαγράφεται μια ταινία Soret και ή μια ή δυο Q ταινίες, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. Αυτό συμβαίνει διότι, όταν το μεταλλικό ιόν συναρμόζεται με τα άτομα 
αζώτου, η συμμετρία του συστήματος αυξάνεται και συνεπώς ο αριθμός των Q ταινιών μειώνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Γενικά: 
Ζυγίζουμε 2,5-3,0 mgr της πορφυρίνης που μας ενδιαφέρει. 
Αραιώνουμε στα 100 ml του σωστού διαλύτη μας (διχλωρομεθάνιο). 
Αν το φάσμα που πάρουμε είναι πυκνό πραγματοποιούμε 1/10 αραίωση.        
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4.1.1 UV- Vis TPP-mono-CN 

• Soret band 

 

 

• Q bands 
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Για την TPP-mono-CN η ταινία Soret εμφανίζεταιστα 418,0 nm και 4 Q μπάντες στα 514,00,  546,50,  
589,50 και 645,00 nm. 

Συγκεντρωτικά: 

 Soret band Q bands 

λ(nm) 418,00 514,00 546,50 589,50 645,00 

A 1,318 0,946 0,401 0,277 0,188 

ε(Mm-1cm-1) 241,0 17,2 7,3 5,0 3,4 

 

4.1.2 UV- Vis TPP-mono-CN-Zn 

• Soret band 
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• Q bands 

 

Για την μεταλλωμένη πορφυρίνη(TPP-mono-CN-Zn) παρατηρείται μετατόπιση σε μεγαλύτερο μήκος 
κύματος  στα 420,0 nm(το red shift εμφανίζεται λόγω της αλληλεπικάλυψης που 
πραγματοποιήθηκε) και 2 Q μπάντες στα 548,00 και 586,00 nm. 

Συγκεντρωτικά: 

 
   Soret band Q bands 

λ(nm) 420,00 548,00 586,00 

A 1,486 0,709 0,120 

   ε(Mm-1cm-1) 298,4 14,2 2,4 
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4.1.3 UV- Vis TPP-mono-CH2-NH2-Zn 
Μετά από επανάληψη των πειραμάτων, συμπεράναμε πως η ένωση TPP-mono-CH2-NH2-Zn δεν 
μπορεί να υπάρξει σαν μονομερές, διότι πάντα η ομάδα - NH2 συναρμόζεται με τον ψευδάργυρο που 
βρίσκεται στο κέντρο της πορφυρίνης. Βασισμένοι στην δουλειά της ερευνητικής ομάδας του 
Πανεπιστημίου του Sheffield (Mark Gardner, Andrea J. Guerin, Christopher A. Hunter, Ulrike 
Michelsen και Carmen Rotger)28, οι οποίοι μελέτησαν το self-assembly 3 ισομερών, των 
μεταλλωμένων (-όρθο, -μέτα, -πάρα) αμινο-πορφυρινών, παρατηρήσαμε πως και η δική μας ένωση 
δημιουργεί συσσωματώματα, μια ένωση που δεν έχει ξαναδημοσιευθεί σε κάποια βιβλιογραφία. Σε 
αυτό βοηθάει ο άνθρακας που βρίσκεται μεταξύ του φαινυλίου του δακτυλίου της πορφυρίνης και 
της άμινο ομάδας, όπου κάνει την - NH2 ομάδα να περιστρέφεται πιο εύκολα με αποτέλεσμα τη 
συναρμογή.  

 

 

 

 

Εικόνα 37: Σχηματική απεικόνιση του self-assembled της TPP-mono-NH2.
 28 
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Εικόνα 38: Σχηματική απεικόνιση του self-assembled της TPP-mono-CH2-NH2. 
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Με χρήση διάφορων διαλυτών που προσθέσαμε παρατηρήσαμε το σταδιακό σπάσιμο των 
συσσωματωμάτων, όπως φαίνεται και στα παρακάτω φάσματα UV- Vis. 

 

Διαλύτης : CH2Cl2 

Με διαλύτη μόνο CH2Cl2 , παρατηρούμε πως δεν επηρεάζονται τα συσσωματώματα. 

 

 

 
   Soret band Q bands 

λ(nm) 420,00 601,00 549,00 

A 1,621 0,012 0,062 
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Διαλύτης : CH2Cl2 + ατμοί Et3N 

Με την προσθήκη ατμών Et3N παρατηρείται  μικρή αύξηση της απορρόφησης, ένδειξη ότι σπάνε τα 
συσσωματώματα. 

 

 

 
   Soret band Q bands 

λ(nm) 420,00 601,00 549,00 

A 1,691 0,016 0,065 
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Διαλύτης : CH2Cl2 + ατμοί Et3N + ~ 50μl (μια σταγόνα) CH3OH 

Με την προσθήκη και μεθανόλης παρατηρείται red shift μετατόπιση. Η CH3OH σπάει πιο εύκολα τα 
συσσωματώματα απ΄ότι η Et3N. 

 

 

 
   Soret band Q bands 

λ(nm) 423,00 595,00 555,00 517,00 

A 2,084 0,025 0,073 0,012 
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Διαλύτης : CH2Cl2 + ατμοί Et3N + ~ 50μl (μια σταγόνα) CH3OH + ~ 50μl (μια σταγόνα) N-
Methylimidazol 

Με την προσθήκη του imidazol υπάρχει πολύ έντονη απορρόφηση, διότι το N-Methylimidazol 
προσαρμόζεται πολύ ισχυρά με το Zn και παρεμποδίζει τελείως την NH2 ομάδα να προσκολλήσει και 
να δημιουργήσει συσσωματώματα. Πλέον, η ένωση μας είναι διμερές. 

 

 

 

 
   Soret band Q bands 

λ(nm) 429,00 605,00 565,00 525,00 

A 2,458 0,048 0,078 0,014 
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Συγκεντρωτικό φάσμα με όλους τους διαλύτες: 
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4.2 Χαρακτηρισμός των πορφυρινικών παραγώγων με τη χρήση φασματοσκοπίας πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού (NMR). 24 

Ένας ατομικός πυρήνας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιστρεφόμενο ηλεκτρικό φορτίο διότι 
υπάρχει περίπτωση να εμφανίζει πυρηνικό spin και έτσι περιέχει στροφορμή. Οι πυρήνες που 
ενδιαφέρουν την φασματοσκοπία NMR έχουν γωνιακή στροφορμή spin διάφορο του μηδενός και 
είναι αυτοί του 1Η και 13C. Αυτά τα άτομα θεωρούνται σαν ηλεκτρικά φορτία που περιστρέφονται 
και κατέχουν πυρηνική μαγνητική ροπή. Η περιστροφή αυτών των θετικά φορτισμένων σωματιδίων 
δημιουργεί μικρά μαγνητικά πεδία τα οποία ευθυγραμμίζονται παράλληλα ή αντιπαράλληλα με ένα 
εξωτερικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Για να ανιχνεύσουμε το σήμα στα πειράματα NMR 
ισχύει: 

ν=(γ/2π)Βο 

όπου γ είναι ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα που τοποθετείται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο 
Βο.  

Βέβαια, το πεδίο που αισθάνεται κάθε πυρήνας τροποποιείται από το χημικό του περιβάλλον. Τα 
τοπικά μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τους γειτονικούς πυρήνες είναι ανάλογα του Βο 
και ισχύει η σχέση: 

ν=(γ/2π)(1-σ)Βο 

όπου σ είναι η σταθερά προστασίας(μετατροπή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Βο από το 
χημικό περιβάλλον). 

Το μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα δεν είναι ίσο με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου.Η διαφορά 
μεταξύ του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου και του πεδίου του πυρήνα ονομάζεται πυρηνική 
θωράκιση. 

Εξετάζοντας τα s-ηλεκτρόνια σε ένα μόριο, βλέπουμε ότι έχουν σφαιρική συμμετρία και 
κυκλοφορούν στο πεδίο εφαρμογής, όπου παράγουν ένα μαγνητικό πεδίο που διαφέρει από το 
εφαρμοζόμενο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση του εφαρμοζόμενου πεδίου πρέπει να αυξηθεί 
έτσι ώστε ο πυρήνας να το απορροφήσει στη συχνότητα μετάβασής του. Αυτή είναι η μετατόπιση 
ονομάζεται διαμαγνητική μετατόπιση.  
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Τα ηλεκτρόνια των p-τροχιακών δεν έχουν σφαιρική συμμετρία. Παράγουν συγκριτικά μεγάλα 
μαγνητικά πεδία στο πυρήνα, τα οποία δίνουν μια μικρή μετατόπιση πεδίου. Αυτή ονομάζεται 
παραμαγνητική μετατόπιση.  
 
Σε NMR πρωτονίων(1H), τα p-τροχιακά δεν παίζουν κανένα ρόλο γιατί τα Η δεν έχουν και γι 'αυτό 
παρατηρείται μικρή  χημική μετατόπιση (10 ppm). Μπορούμε να δούμε εύκολα την επίδραση των s-
ηλεκτρονίων στη μετατόπιση, βλέποντας τα υποκατεστημένα μεθάνια CH3X. Το Χ γίνεται όλο και 
περισσότερο ηλεκτραρνητικό, και έτσι αυξάνεται η πυκνότητα των ηλεκτρονίων γύρω από τα 
πρωτόνια, με αποτέλεσμα να έχουν βρίσκονται σε χαμηλότερες εντάσεις πεδίου (αύξηση dH).  
 
Χημική μετατόπιση ορίζεται η πυρηνική θωράκιση / εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο και είναι μια 
λειτουργία του πυρήνα και του περιβάλλοντός του. Μετράται σε σχέση με ένα σύνθετο αναφοράς. 
Για 1H NMR, η αναφορά είναι συνήθως τετραμεθυλοσιλάνιο, Si (CH3)4. 

Η συνολική προστασία οφείλεται σε διαφορετικού είδους συνεισφορές: 

α) στην επίδραση των τοπικών μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από αλλαγές (σε σχέση με 
το ελεύθερο άτομο) στο σχήμα και στη πυκνότητα του ηλεκτρονικού νέφους που περιβάλλει ένα 
συγκεκριμένο πρωτόνιο,  

β) στην επίδραση από μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται σε μακρινή απόσταση (long-range) από 
μαγνητικά ανισότροπες ομάδες στη γειτονική περιοχή ενός συγκεκριμένου πρωτονίου ή ομάδα 
πρωτονίων. 

Σε αρωματικά συστήματα η κίνηση των απεντοπισμένων π ηλεκτρονίων δημιουργεί ένα ρεύμα 
δακτυλίου, όταν το πεδίο είναι κάθετο στο επίπεδο του μορίου. Το ρεύμα αυτό οδηγεί σε ένα 
δεύτερο Μαγνητικό Πεδίο. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρά ανισότροπο, δεν δίνει μέσο όρο μηδέν από 
τη τυχαία κίνηση του μορίου και έτσι οδηγεί σε ανισότροπη προστασία των πρωτονίων. 

Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες συνοψίζουν σημαντικά χαρακτηριστικά για το spin των πυρήνων:  
 
1) Πυρήνες που έχουν την ίδια χημική μετατόπιση (ονομάζεται ισοχρονισμένες) δεν εμφανίζουν 
spin-splitting (διαχωρισμό κορυφών). Είναι σε σύζευξη spin, αλλά η κατανομή αυτή δεν μπορεί να 
παρατηρηθεί άμεσα.  
 
2) Πυρήνες που διαχωρίζονται με τρεις ή λιγότερους δεσμούς θα είναι συνήθως σε σύζευξη των spin 
και βλέπουμε  τον αμοιβαίο διαχωρισμό των κορυφών των σημάτων συντονισμού (J), υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν διαφορετικές χημικές μετατοπίσεις(Εικόνα 39). 
3) Το μέγεθος της παρατηρούμενης διάσπασης spin εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δίνεται 
από τη σταθερά σύζευξης J (μονάδες Hz). Η J είναι η ίδια και για τις άλλες κορυφές σε ένα spin-
splitting αλληλεπίδρασης και είναι ανεξάρτητη από την εξωτερική ένταση του μαγνητικού πεδίου.  
4) Η διάσπαση ενός συγκεκριμένου πυρήνα (ή ισοδύναμο σύνολο των πυρήνων), μπορεί να 
προβλεφθεί από τον κανόνα ν +1, όπου n είναι ο αριθμός των γειτονικών spin-πυρήνων σε 
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συνδυασμό με το ίδιο (ή παρόμοιο) Js. Εάν υπάρχουν 2 γειτονικά, συζευγμένα spin, το σήμα των 
πυρήνων που παρατηρείται είναι μια τριπλή κορυφή (2 +1 = 3).  Εάν υπάρχουν τρεία γείτονικά, το 
σήμα είναι τετραπλή κορυφή (3 +1 = 4). Σε όλες τις περιπτώσεις, η κεντρική γραμμή του προτύπου 
της διάσπασης είναι ισχυρότερη από εκείνες που αφορούν την περιφέρεια. Έτσι, ένα ζεύγος έχει 1:1 
ή ίση ένταση, οι τρείς έχουν μια αναλογία έντασης 1:2:1, οι τέσσερεις 1:3:3:1 κλπ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39:Η διάσπαση ενός συγκεκριμένου πυρήνα (ή ισοδύναμο σύνολο των πυρήνων), μπορεί να     
προβλεφθεί από τον κανόνα ν +1, όπου n είναι ο αριθμός των γειτονικών spin-πυρήνων 

Σε 1HNMR φάσματα των πορφυρινών, η συνεισφορά του ρεύματος του αρωματικού δακτυλίου στις 
χημικές μετατοπίσεις είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που κάνει τις πορφυρίνες να ξεχωρίζουν 
από παρόμοια μη-αρωματικά συστήματα.  

Ο πορφυρινικός δακτύλιος, διαθέτει ένα π-ηλεκτρονιακό νέφος, το οποίο προκαλεί μεγάλη 
μαγνητική ανισοροπία. Παράλληλα ο δακτύλιος διαθέτει ηλεκτρονιακό ρεύμα το οποίο προκύπτει 
από το εκτεταμένο π-συζυγιακό κυκλικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί είτε επιπλέων προστασία ή 
περαιτέρω αποπροστασία στα πρωτόνια του δακτυλίου. Έτσι το πρωτονιακό φάσμα της ελεύθερης 
βάσης της πορφυρίνης εκτείνεται σε μια περιοχή 15 ppm περίπου.  

Η πρώτη προσέγγιση για το πρόβλημα υπολογισμού της επίδρασης του ρεύματος του δακτυλίου 
έγινε με το μοντέλο του Pople και αργότερα με τους εμπειρικούς υπολογισμούς του μοντέλου των 
Johnson και Bovey. Στο πρώτο μοντέλο τα απεντοπισμένα ηλεκτρόνια αντιπροσωπεύονται από ένα 
ισοδύναμο σημειακό δίπολο στο κέντρο του δακτυλίου. Στο δεύτερο, τα τοπικά μαγνητικά πεδία 
θεωρούνται ότι παράγονται από δύο παράλληλους κύκλους ρεύματος που βρίσκονται εκατέρωθεν 
του επιπέδου του μορίου.   
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Εικόνα 40: Θεωρητικό μοντέλο της τροχιάς των ηλεκτρονίων των Waugh-Fessenden και Johnson-  Bovey, για το 
μόριο της φθαλοκυανίνης. 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα φάσματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και σύμφωνα με 
αυτό γίνεται η ταυτοποίηση των πορφυρινικών παραγώγων που συντέθηκαν. 
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4.2.1 NMR της TPP-mono-CN 

 

 
 
Το μεγενθύνουμε στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και εκεί όπου μπορούμε να ταυτοποιήσουμε 
και να χαρακτηρίσουμε την πορφυρίνη μας. Αναλυτικότερα έχουμε: 
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4.2.2 NMR της TPP-mono-CH2-NH2-Zn 

 

 

Το μεγενθύνουμε στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και εκεί όπου μπορούμε να ταυτοποιήσουμε 
και να χαρακτηρίσουμε την πορφυρίνη μας. Αναλυτικότερα έχουμε: 
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Παρατηρήσεις: 

Παρατηρούμε πως και με την προσθήκη Et3N τα πρωτόνια της -NH2 ομάδας δεν εμφανίζουν ένταση 
στο φάσμα. Αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που σπάνε τα συσσωματώματα, η ένωση παραμένει σαν 
διμερές, με την ομάδα -NH2 να συναρμόζεται στο –Zn. Εντούτοις, με βεβαιότητα έχουμε το 
επιθυμητό προϊόν, πράγμα που επιβεβαιώνει και το φάσμα MALDI που παρατίθεται στη σελ. 71. 
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4.3 Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time Of       
Flight)25,26 

 

Η φασματομετρία μαζών (masss pectrometry) είναι μια από τις σημαντικότερες μεθόδους 
προσδιορισμού δομής και μοριακού βάρους των βιομορίων (βιοπολυμερή όπως το DNA, πρωτεΐνες, 
πεπτίδια και σάκχαρα) και των μεγάλων οργανικών μορίων (όπως πολυμερή, δενδριμερή και άλλα 
μακρομόρια). Με τη μέθοδο αυτή έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε μοριακές μάζες 
συνθετικών πολυμερών με MB>200.000 Da μέσω ιονισμού και ατομοποίησης αποφεύγοντας την 
αποικοδόμηση τους. Επιπλέον η μέθοδος αυτή διακρίνεται για τη  μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια.  

Σκοπός της χρήσης της μήτρας είναι: 

• η αποφυγή της αποικοδόμησης του πολυμερούς απορροφώντας την ενέργεια της ακτίνας του 
λέιζερ 

• η απορρόφηση στο μήκος κύματος λειτουργίας του λέιζερ, στο οποίο ο αναλύτης δεν απορροφά 
σημαντικά 

• η ελαχιστοποίηση των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων  πέρα από αυτές μήτρας-αναλύτη 
• η συμμετοχή στη δημιουργία των ιόντων είτε σαν μέσο πρωτονίωσης (ανίχνευση κατιόντων) ή 

μέσο αποπρωτονίωσης (ανίχνευση ανιόντων) 
• η ανίχνευση συγκεντρώσεων της τάξης των picomoles ή και μικρότερων 
 

 Τα νεώτερα μηχανήματα φασματομετρίας μαζών έχουν νέα συστήματα κενού, ποικίλες τεχνικές 

ιονισμού, μεγάλη διαχωριστική χρωματογραφική ικανότητα, αναλυτές απλής και διπλής εστίασης, 

θραυσματοποίση και υψηλής ποιότητας διαχωρισμό μοριακών θραυσμάτων και ποικιλία 

ανιχνευτών (διαφορικός, υπεριώδους-ορατού, φθορισμού, ηλεκτροχημικός, κ.λ.π). Η καταγραφή 

του φάσματος γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια, επιδέχεται διορθώσεις και με τεράστιες βάσεις 

δεδομένων μπορεί κανείς να έχει τη σύγκριση της αναζητούμενης δομή των οργανικών ενώσεων 

που αναλύει. Η νέα τεχνολογία της συζευμένης φασματομετρίας μαζών ή δίδυμης φασματομετρίας 

(tandem LC-MS-MS) με τετραπολικό αναλυτήμαζών (TSQ, Triple Stage Quadrupole)έχει βελτιώσει 

σημαντικά την ανάλυση θραυσμάτων πολικών ενώσεων. 
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Στα όργανα αυτού του τύπου τα θετικά ιόντα παράγονται περιοδικά μετά από βομβαρδισμό του 
δείγματος με σύντομους παλμούς ηλεκτρονίων, δευτερογενών ιόντων ή φωτονίων ακτινοβολίας 
λέιζερ. Τα ιόντα που παράγονται επιταχύνονται και κατόπιν διέρχονται μέσω ενός σωλήνα πορείας. 
Τα ελαφρότερα σωματίδια φθάνουν στον ανιχνευτή νωρίτερα σε σχέση με τα βαρύτερα. 
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4.3.1 MALDI  της TPP-mono-CN 
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4.3.2 MALDI  της TPP-mono-CN-Zn 
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4.3.3 MALDI της TPP-mono-CH2-NH2-Zn  
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