
1 
 

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

Τμήμα Χημειάς 

Εργαστήριο Βιοανόργανης Χημείας 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Γ. 

Κουτσολέλος 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Σύνθεση και μελέτη αυτοοργάνωσης 

βιοσυζευγμένων χρωμοφόρων. 

 

ΦΩΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Μ.(1741) 

Ηράκλειο Κρήτης 2016-2017 



2 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

τον Υπεύθυνο Καθηγητή κύριο Αθανάσιο Γ. Κουτσολέλο,  που με δέχτηκε στο 

εργαστήριο, ώστε να πραγματοποιήσω την διπλωματική μου εργασία και 

επίσης για την αμέριστη εμπιστοσύνη και συμπαράσταση που έδειξε όλο αυτό 

το διάστημα.     

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Καρίκη ο οποίος ορίστηκε 

υπεύθυνός μου για την πολύτιμη βοήθεια που μου έδωσε καθ’ όλη την διάρκεια 

της διπλωματικής εργασίας.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του εργαστηρίου δρ. Γεώργιο Χαραλαμπίδη, 

το Στέλιο Παναγιωτάκη, το Βασίλη Νικολάου, τη Σοφία Μαριώλα, το Θανάση 

Παναγιωτόπουλο και ιδιαίτερα το Στέλιο Χαριασιάδη  για την πολύ καλή 

συνεργασία και το πολύ καλό κλίμα που φρόντιζαν να επικρατεί στο 

εργαστήριο. 

Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω  τον πατέρα μου Ιωάννη και μητέρα μου Καλλιόπη 

καθώς επίσης και  την αδελφή μου Ευαγγελία για την ατέλειωτη στήριξή τους 

όλα αυτά τα χρόνια. Δε θα μπορούσα να ξεχάσω την έμπρακτη βοήθεια των 

φίλων εδώ στο Ηράκλειο καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής μου ως 

προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Χημείας .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟΜ Ε ΝΑ  

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ …...………………..……………………………..……..............................................…ΣΕΛ.5 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………………………………………..….….ΣΕΛ.7 

 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ……………………………………………………………..….ΣΕΛ.7 

 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ BODIPY DYES………………………………………………………………..ΣΕΛ.10 

 1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ………………………………………………….ΣΕΛ.11 

 1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ BODIPY SYES………………………………………………………………..ΣΕΛ.12 

 1.5 ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ…………………………………………………….ΣΕΛ.13 

 1.6 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Της ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ…………………………………………………………ΣΕΛ16 

 ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑ Ι,ΙΙ………………………………………………………………………………….ΣΕΛ.19 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ …………....................…ΣΕΛ.23 

 2.1 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ (MALDI-ToF)………………………………………….ΣΕΛ.23 

 2.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΡΑΤΟΥ-ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ(UV-Vis)……...ΣΕΛ26 

 2.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΝΜR)…….ΣΕΛ29 

 2.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ……………………………………………………ΣΕΛ32 

 2.5 SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)……………………………………ΣΕΛ33 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………………………………………………….ΣΕΛ.35 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ………………………………………………………………...ΣΕΛ37. 

 4.1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ BDP-F(L)F(L)-Fmoc……………………………...ΣΕΛ37 

 4.2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ BDP-F(L)F(L)-Boc………………………………...ΣΕΛ41 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΝΑ……………………………………………………………….ΣΕΛ45 

 4.3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΡ-ΝΗ-ΡΝΑ…………………………………………..ΣΕΛ47 

 4.4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥΔΡΟΥ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ…………………………………….ΣΕΛ51 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ SEM…………………….………...…..ΣΕΛ.52 

 EIKOΝΕΣ SEM……………………………………………………………………………….ΣΕΛ53 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ AGGREGATION………………………………………..ΣΕΛ.59 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………………………….ΣΕΛ.60 

 

 ΦΑΣΜΑΤΑ…………………………………………………………………………………………………...ΣΕΛ.62 

  



4 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

     Οι πορφυρίνες και οι bodipy (boron-dipyrromethene) κατέχουν συνθετικό 

ενδιαφέρον , λόγω του ευρύ φάσματος χρήσης αυτών. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, πραγματοποιείται συνθετική προσέγγιση και χαρακτηρισμός των    BDP-

F(L)F(L)-Fmoc και BDP-F(L)F(L)-Boc  καθώς επίσης και του TPP-NH-PNA. 

Σκοπός είναι η δημιουργία συστήματος με δυνατότητα αυτοσυναρμολόγησης και 

υψηλή ικανότητα δέσμευσης φωτονίων.Εδώ θα περιγράψουμε τη δομή ενός 

χειρικού συστήματος διπεπτιδίου φαινυλαλανίνης στο οποίο είναι προσαρτημένο 

ένα μόριο bodipy και αυτοσυναρμολογείται στο χώρο με τη μορφή ινιδίων ή 

νανοσφαιρών ανάλογα με την αναλογία και φύση των διαλυτών που 

χρησιμοποιούνται.Η αλλαγή στη μορφολογία αυτή μπορεί να οδηγήσει το σύστημα 

από μία παθητική κατάσταση με χαμηλό φθορισμό σε μία ενεργή κατάσταση με 

υψηλό φθορισμό και χαμηλό κυκλικό διχρωισμό.Ακόμη ,η σύνθεση του TPP-NH- 

PNA αποσκοπεί στη δημιουργία συστήματος με τις ίδιες ιδιότητες που 

προαναφέραμε,με την πορφυρίνη να αποτελεί τώρα το χρωμοφόρο, ενωμένη με το 

ολιγοπεπτίδιο (FMoc-PNA-G(Bhoc)-OH). Για την πλήρη περιγραφή και ταυτοποίηση 

των ενώσεων, ελήφθησαν φάσματα μάζας (Maldi-TOF) και μαγνητικού πυρηνικού 

συντονισμού (NMR) 1H και 13C. Επίσης, πραγματοποιήθηκε χρήση 

φασματοσκοπίας ορατού-υπεριώδους(UV-Vis) και φθορισμού. Ταυτόχρονα, για 

επιπλέον ταυτοποίηση των δομών και χαρακτηρισμό των τρισδιάστατων δομών  

των συστημάτων ελήφθησαν εικόνες SEM(scanning electron microscope).  
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ABSTRACT 

 

   Porphyrins and bodipy dyes (boron-dipyrromethene) possess synthetic 

interest because of the wide range of their use. In this thesis was performed a 

synthesis and characterization of BDP-F(L)F(L)-Fmoc and BDP-F(L)F(L)-Boc 

as well as TPP-NH-PNA. The purpose is to create a system capable to self 

assemble into structures with a large photon capture cross-section that upon a 

stimulus reversibly can switch in an inactive state. Here we describe a robust 

dipeptide F(L)F(L)-dipeptide construct which is bonded with a bodipy molecule 

and self assembles in space to fibrils or nanospheres depending on the solvent  

composition. The difference in the morphology attributes to intense excitonic  

couplets in circular dichroism spectra in low polarity solvent but silent circular 

dichroism but high fluoresce in high polarity solvent. Furthermore the synthesis 

of TPP-NH-PNA aims to create a system with the same properties as 

mentioned above but with the porphyrin now being the chromophore attached 

to the oligopeptide (FMoc-PNA-G (Bhoc)-OH).For the complete description and 

identification of these compounds, obtained  mass spectra (Maldi-ToF) and 

nuclear magnetic resonance NMR1H και 13C. Also ultraviolet-visible 

spectroscopy (UV-Vis) and fluorescence was performed. Simultaneously, for 

the three dimensional structure identification of the compounds , SEM images 

were obtained. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ10 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΙΣ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

 

       Οι µεταλλοπορφυρίνες είναι ενώσεις µεταξύ µεταλλοϊόντων και 

πορφυρινικών υποκαταστατών και αποτελούν πιθανώς την πιο σπουδαία 

κατηγορία ενώσεων που περιέχουν µέταλλα σε βιολογικά συστήµατα. Οι 

πορφυρινικοί υποκαταστάτες είναι µακροκυκλικά τετραπυρολλικά συστήµατα 

µε συζυγείς διπλούς δεσµούς και διάφορους περιφερειακούς υποκαταστάτες. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ικανότητα πρόσληψης – απόδοσης ηλεκτρονικού 

νέφους που παρουσιάζουν. Οι πορφυρίνες µπορούν να δεχτούν δυο ιόντα 

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

δυο πρωτόνια και να γίνουν ανιόντα µε φορτίο -2. Οι πορφυρίνες µε φορτίο -2 

συναρµόζονται µέσω των 4 πυρρολικών αζώτων µε µεταλλοϊόντα και 

σχηµατίζουν µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα. 

       Οι πορφυρίνες τυπικά θεωρούνται σαν παράγωγα της πορφίνης με 

αντικατάσταση μερικών ή όλων των περιφερειακών θέσεων με διάφορες 

πλευρικές ομάδες. Παράγωγα πορφυρίνης θεωρούνται τα μόρια με 

αντικατάσταση των exo-υδρογόνων στις θέσεις 2,3,7,8,12,13,17,18, ή των 

μεθινικών υδρογόνων στις θέσεις 5,10,15,20. Οι πρώτες είναι γνωστές ως β-

υποκατεστημένες και οι δεύτερες ως meso-υποκατεστημένες πορφυρίνες. 

 

Εικόνα 1: α – θέσεις, meso – θέσεις και β – θέσεις των υδρογόνων στον πορφυρινικό δακτύλιο 

           

Η μετάλλωση γίνεται με την απόσπαση των δύο ελαφρώς όξινων πρωτονίων 

που συνδέονται με δύο άτομα αζώτου. Οι  χημικές και φυσικές ιδιότητες 

εξαρτώνται από τη φύση του μακροκυκλικού δακτυλίου και     συγκεκριμένα 

από τη στερεοχημεία της πορφυρίνης όπου είναι επίπεδη , λόγω sp2 

υβριδισμού, όμως ανάλογα το συναρμοσμένο μεταλλοιόν  διαφοροποιείται  
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στο χώρο. Το μόριο της πορφυρίνης θεωρείται επίπεδο, όμως δύο από τους 

πυρρολικούς δακτυλίους είναι ελαφρώς στραμμένοι προς τα κάτω και δύο 

προς τα πάνω, έτσι ώστε τα τέσσερα άτομα του αζώτου να διευθετούνται εκτός 

επιπέδου. Η απόσταση του πυρρολικού αζώτου από το κέντρο του δακτυλίου 

είναι 2.04 Å για την ελεύθερη πορφυρίνη και 2.10  Å για τις 

μεταλλοπορφυρίνες. 

          Οι πορφυρίνες αποτελούν πρόδρομα μόρια διαφόρων βιολογικών 

μορίων, όπως στην αιμοσφαιρίνη, όπου χάρις τη μεταλλοπορφυρίνη(αίμη) 

επιτυγχάνεται η  μεταφορά μορίων οξυγόνου. Παράλληλα πορφυρινικά 

συστήματα εμπεριέχονται στα κυτοχρώματα, όπου επιτυγχάνουν τη μεταφορά 

ηλεκτρονίων και σε διάφορα ένζυμα όπως την υπεροξειδάση. Για το λόγο αυτό 

λοιπόν στον τομέα των φωτοβολταїκών χρησιμοποιούνται μεταλλοπορφυρίνες 

με σκοπό την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και την μετατροπή της σε 

αξιοποιήσιμη μορφή ενέργειας από τον άνθρωπο, με τη νέα γενιά αυτή 

φωτοβολταικών συστημάτων να ονομάζεται Dye-Sensitized-Sollar-Cell(DSSC). 

 

Οι πορφυρίνες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους είναι χρωμοφόρες ενώσεις με 

χαρακτηριστικό χρώμα το έντονο μωβ. 

 Διαθέτουν 18 π ηλεκτρόνια τα οποία είναι απεντοπισμένα σε όλη την 

περιφέρεια του πορφυρινικού συστήματος.  

 Είναι φθορίζουσες κρυσταλλικές οργανικές ενώσεις. 

 Έχουν αρωματικό δακτύλιο που υπακούει στο νόμο του Hϋckel (4ν+2). 

 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. 

 Τα 2 πρωτόνια που είναι ενωμένα στα αντιδιαμετρικά άζωτα του 

πορφυρινικού δακτυλίου είναι όξινα και μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα 

από μεταλλικά ιόντα. 

 Βέβαια, 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 2). Κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει όταν στις meso θέσεις του δακτυλίου συνδεθούν ογκώδεις 

υποκαταστάτες(εικόνα 3). 
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Εικόνα 2 : Ni – Μεταλλωμένη πορφυρίνη          Εικόνα 3  :     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. 

  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. 

Η απορρόφηση φωτός και η ευκολία οξειδοαναγωγής , καθιστούν τα 

τετραπυρρολικά αυτά μόρια ως τα πιο σημαντικά βιομόρια ενεργειακής 

μετατροπής 

 Οι πορφυρίνες είναι τετραδραστικοί υποκαταστάτες που προτιμούν μια 
σχεδόν επίπεδη διαμόρφωση ,όταν συναρμόζονται με μεταλλικά ιόντα . Αυτή 
τους η ιδιότητα , υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός συναρμογής είναι 6 σε 
μια κατά προσέγγιση οκταεδρική διαμόρφωση , αφήνει τις δυο κενές θέσεις 
συναρμογής  Χ ,Υ σε αξονικές θέσεις ( Σχήμα 4 ). Αυτή η διαμόρφωση είναι 
επιθυμητή για στοιχειομετρικές ή καταλυτικές αντιδράσεις , όπως συμβαίνει 
σε διάφορα υποστρώματα . Ο βασικός λόγος είναι ότι με την παραπάνω 
διαμόρφωση εκμεταλλεύονται το trans φαινόμενο των υποκαταστατών σε 
αυτές τις αντιδράσεις . 

 

. 

 

 

 

 

Εικόνα 4 

Αξονικές θέσεις σε Χ ,Υ εξασυναρμοσμένο σύμπλοκο 



9 
 

    Γενικά τα µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα λαµβάνουν µέρος σε πολλές 

αντιδράσεις των ζωικών και φυτικών οργανισµών. Αρχικά έγιναν γνωστές 

αντιδράσεις µετάλλωσης πορφυρινικών δακτυλίων µε Fe, Co, Mn, Cu, Zn, Ni, 

Sn και Mg. Η µελέτη των µεταλλοπορφυρινών έδειξε ότι οι χηµικές και φυσικές 

ιδιότητες εξαρτώνται από τη φύση του πορφυρινικού δακτυλίου (ηλεκτρονιακά 

φαινόµενα και στερεοχηµεία), που έµµεσα επηρεάζει το µεταλλικό κέντρο. 

Επίσης, οι χημικές και φυσικές ιδιότητες εξαρτώνται από τη στερεοχημεία της 

πορφυρίνης όπου είναι επίπεδη , λόγω sp2 υβριδισμού, όμως ανάλογα το 

συναρμοσμένο μεταλλοιόν κάπως διαφοροποιείται  στο χώρο.   

 

     Επιπλέον η εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων αξονικών ligands στη σφαίρα 

συναρµογής του κεντρικού µεταλλικού ιόντος, προσδίδει στο σύµπλοκο 

δραστικότητα που οφείλεται στη δυνατότητα αντίδρασης του δεσµού µετάλλου- 

ligand. Με βάση τα ηλεκτρονιακά φαινόμενα, η συζυγία  των διπλών δεσμών , 

γίνονται μεταβάσεις π→ π* ηλεκτρονίων και έτσι προσδίδεται στην ένωση 

χρώμα.  Εκτός από το συνθετικό ενδιαφέρον, τα παράγωγα των 

µεταλλοπορφυρινών λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων τους, αποτελούν µοντέλα 

για την προσέγγιση και κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, αλλά βρίσκουν 

εφαρµογές και σε άλλους τοµείς όπως η κατάλυση και η σύνθεση 

πορφυρινικών πολυµερών. 

 

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΙΣ  BODIPY DYES 

 

Οι bodipy dyes είναι μια ομάδα φθοριζουσών χρωστικών, οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα ευκίνητες και συζεύγνυνται με πρωτείνες, νουκλεοτίδια, 

ολιγονουκλεοτίδια και δεξτράνες(μια ομάδα πολυσακχαριτών) με σκοπό  την 

παραγωγή φθοριζουσών συσσωματωμάτων καθώς επίσης και τη δημιουργία 

ενζυμικών υποστρωμάτων όπως λιπιδικών οξέων, φωσφολιπιδίων και 

κυτταρικών υποδοχέων με την ιδιότητα του φθορισμού.  

Οι μποντίπες αποτελούνται από 2 πυρρολικούς δακτυλίους οι οποίοι ενώνονται 

με μία ομάδα μεθενίου και μια ομάδα BF2.  Οι συγκεκριμένες χρωστικές 

παρουσιάζουν ισχυρές απορροφήσεις και φθορισμό στο φάσμα του 

ορατού.Παράλληλα η ευελιξία τους ,η χημική τους σταθερότητα ,ο χαμηλός 

πληθυσμός στην κατάσταση triplet που έχουν καθώς επίσης η θερμική και 

φωτοχημική του σταθερότητα ενισχύει την φωτοαπόκριση αυτών των 

χρωστικών. 
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Επιπλέον πολλές δημοσιεύσεις έχουν υποστηρίξει τη χρήση αυτών των 

χρωμοφόρων σε φωτοηλεκτρονικές συσκευές όπως σε συστοιχίες κεραιών σε 

τεχνητά φωτοσυστήματα για τη συγκομιδή φωτεινής ενέργειας. 

Το ασυνήθιστο με τις μποντίπες  είναι πως είναι σχετικά μη πολικές και το 

χρωμοφόρο είναι ηλεκτρικώς ουδέτερο. Με αυτές τις ιδιότητες και με την υψηλή 

ένταση κορυφής που παρουσιάζουν και την ικανότητα να προσδένονται με 

ανιμοξέα τις κάνουν τις καταλληλότερες για ηλεκτροφορήσεις σε σχέση με άλλα 

χρωμοφόρα τα οποία παρουσιάζουν απορροφήσεις σε υψηλότερα μήκη 

κύματος όπως οι καρβοκυανίνες. 

 

 

 

      

Ο βασικός σκελετός της BODIPY ή αλλιώς 

4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene 

 

    Ακόμα βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η μικρή μετατόπιση που 

παρουσιάζουν στις κορυφές Stokes(κοντά στους 500 κυματάριθμους),οι 

υψηλές αποδόσεις που ορισμένες φορές πλησιάζουν το 100% ακόμα και στο 

νερό, απότομη διέγερση και συμβολή στη συνολική φωτεινότητα αλλά και 

υψηλή διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες. Οι ταινίες απορρόφησης και 

εκπομπής παραμένουν αμετάβλητες σε υδατικά διαλύματα διαφορετικής 

πολικότητας διαλυτών.Επιπλέον από το σχήμα του φάσματος απορρόφησης 

έχει παρατηρηθεί η απουσία αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρωμοφόρων(μέχρι 

συγκέντρωσης 2*10-3 Μ). Τα φάσματα φθορισμού τους αποτελλούν συνήθως 

κατοπτρικό είδωλο της απορρόφησης S0 → S1 κάτι που υποδεικνύει παρόμοια 

δονητικά επίπεδα. 

  Η ομάδα ΒF2 δρά σαν γέφυρα χωρίς όμως να συμμετέχει στην αρωματικότητα 

του π συστήματος και την κυκλική ροή των ηλεκτρονίων. Όλα τα παραπάνω 

καθιστούν τις BODIPY ένα σημαντικό και χρήσιμο χρωμοφόρο που αποτελεί 

εύχρηστο εργαλείο σε μια ποικιλία εφαρμογών. 

1.3  ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Ο Rothemund, πρώτος, το 1939 συνέθεσε πορφυρίνη από ανάμειξη 

αλδεύδης και πυρρολίου σε πυριδίνη. Το 1941 μαζί με τον Menotti συνέθεσαν 



11 
 

την τετραφαίνυλοπορφυρινη (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-

τετραφαίνυλο πορφυρίνης 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 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. 

         Με το πέρασμα των χρόνων, η σύνθεση των πορφυρινών βελτιώθηκε 

σημαντικά. Εκτεταμένες μελέτες έγιναν για την σύνθεση των μόνο-, δι- και τρι- 

πεπτίδυλο παραγώγων της μεσοαίμης και διαφόρων πορφυρινικών 

παραγώγων του Zn, τα οποία συνδέονται με μια κινόνη μέσω μιας 

πολυγλυκινικής αλυσίδας. 

 

 

  10 Στάδιο: Σύνθεση Διπυρρομεθανίου 

ενώ το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια αντίδραση τύπου MacDonald όπως 

διακρίνεται στην (εικόνα 6) 

 

 

 

 

20 Στάδιο: Αντίδραση τύπου MacDonald 2+2 συμπύκνωσης 

 

 

NH HN

HR

+ CHOR'
N

NN

N
H

H

R

R' R'

R

1. TFA

2. DDQ

N

H

+ CHOR
NH HN

HR

TFA
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1.4  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ BODIPY DYES 

 

  Οι μποντίπες συνήθως παρασκευάζονται με αντίδραση ενός μορίου 

διπυρομεθανίου με αιθερικό τριφθοριούχο βόριο, παρουσία μιας τριτοταγούς 

αμίνης,συνήθως τριαιθυλαμίνης και τη χρήση μια αρωματικής αλδεύδης υπο 

την παρουσία τριφθοροξικού οξέος (TFA) και του οξειδωτικού 

DDQ(C6Cl2(CN)2O2 ). 

 

 Παράλληλα άλλος τρόπος παρασκευής είναι η αντίδραση πυρρολίου με ένα 

ενεργοποιημένο παράγωγο καρβοξυλικού οξέος, συνήθως ένα ακυλοχλωρίδιο. 

 

 

 

 

 

 

1.5 ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

  

   Στις φυσικές μεταλλοπορφυρίνες και οι οκτώ θέσεις συναρμογής των 

πυρρολικών ατόμων άνθρακα είναι υποκατεστημένες. Η φύση των πλευρικών 

αλυσίδων είναι σημαντική, γιατί έχουν την ικανότητα να προκαλούν στις 

αιμοπρωτείνες επιπλέον σταθεροποίηση λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

ομάδας της αίμης και της πρωτείνης. 

 Χαρακτηριστικά πορφυρινικά συστήματα είναι τα ακόλουθα: 

 Οι σιδηροπορφυρίνες αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη που εξασφαλίζουν 

την μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς. Οι πρωτεΐνες αυτές στηρίζουν 

την ικανότητα δέσμευσης οξυγόνου στην παρουσία ενός μη 

πολυπεπτιδικού στοιχείου, την αίμη. Η αίμη αποτελείται από ένα 

οργανικό τμήμα και ένα άτομο σιδήρου. Το οργανικο τμήμα, που 
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ονομάζεται πρωτοπορφυρίνη, αποτελείται από τέσσερις πυρρολικούς 

δακτυλίους. 

 

 Ο τετραπυρρολικός δακτύλιος έχει ως πλευρικούς υποκαταστάτες τέσσερις 

μεθυλενικές, δύο βινυλικές και δύο προπιονικές ομάδες. Αυτές οι ομάδες 

μπορούν να τοποθετηθούν με δεκαπέντε διαφορετικούς τρόπους. Στα 

βιολογικά συστήματα βρίσκεται μόνο ένα από τα ισομερή, το οποίο 

ονομάζεται πρωτοπορφυρίνη ΙΧ. Η αιμοσφαιρίνη, η μυοσφαιρίνη, οι 

υπεροξειδάσες των φυτών και οι καταλάσες έχουν ως βασική ομάδα την 

πρωτοπορφυρίνη ΙΧ. Στην πρωτοπορφυρίνη ΙΧ, το άτομο του σιδήρου της 

αίμης δεσμεύεται από τα τέσσερα άζωτα στο κέντρο του πορφυρινικού 

δακτυλίου.  

 

 

 

 

 

 

   Ο σίδηρος μπορεί να σχηματίσει δύο επιπρόσθετους δεσμούς, έναν από 

κάθε πλευρά του επιπέδου της αίμης. Η οξειδωτική κατάσταση στην οποία 

συναντάται είναι είτε ν +2, η οποία καλείται σίδηρο-μορφή και έχουμε την 

σιδηροαιμοσφαιρίνη, είτε ν +3, που καλείται σίδηρι-μορφή και έχουμε την 

σιδηριαιμοσφαιρίνη. Το οξυγόνο μπορεί να δεσμευτεί μόνο από την 

σίδηροαιμοσφαιρίνη. 

 Το κυτόχρωμα C, το οποίο περιέχει μια ομάδα αίμης ομοιοπολικά 

συναρμοσμένη με την πρωτεΐνη μέσω θειοαιθερικής γέφυρας. Επίσης, το 

κυστεϊνικό μέρος της πρωτεΐνης συντονίζεται κατά μήκος των βινυλικών 

διπλών δεσμών.  
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 Τα περισσότερα κυτοχρώματα C, είναι χαμηλού σπίν. Τα αξονικά ligands είναι 

η ιστιδίνη (His 18) και η μεθειονίνη  (Met 80). Το κυτόχρωμα C είναι μέλος της 

αλυσίδας του αναπνευστικού συστήματος του μιτοχονδρίου. Η κρυσταλλική 

δομή του δείχνει ότι η αίμη συνδέεται με την πολυπεπτιδική αλυσίδα με 

ομοιοπολικούς δεσμούς μέσω των κυστεϊνών 17 και 14, ενώ ως αξονικά ligands 

έχει ένα μόριο ιμιδαζολίου της His 18 και ένα άτομο θείου της Met 80. 

 Το κυτόχρωμα Ρ-450, το οποίο συμμετέχει σε οξειδοαναγωγικά συστήματα, 

στον κύκλο του αζώτου και σε ενζυμικές αντιδράσεις που συνδέονται με την 

φωτοσύνθεση. Το κυτόχρωμα Ρ-450 είναι μέλος της ομάδας των ενζύμων 

που καταλύουν την προσθήκη μοριακού οξυγόνου στο υπόστρωμα με 

ενεργοποίηση του μοριακού οξυγόνου. Αυτές οι πρωτεΐνες της αίμης 

ονομάζονται μονοοξυγεννάσες.  

     Επιπλέον, το κυτόχρωμα Ρ-450 έχει βρεθεί σε φυτά, ζώα, βακτήρια και 

συμμετέχει σε αρκετές αντιδράσεις του μεταβολισμού. Η καρκινογένεση των 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων αποδίδεται στην μετατροπή του 

κυτοχρώματος Ρ-450 σε οξείδια. 

Εικόνα 7   :τρισδιάστατη δομή        

Κυτοχρώματος C ενωμένο με αίμη 
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 Οι χλωροφύλλες, οι οποίες εξασφαλίζουν την φωτοχημική μεταφορά 

ηλεκτρονίων στα φωτοσυστήματα των φυτών. Η φωτοσύνθεση είναι 

επίσης μια βιολογική διαδικασία στην οποία συμμετέχει πορφυρινικό 

σύστημα. Η φωτοσύνθεση λαμβάνει χώρα στους χλωροπλάστες, όπου 

ο κύριος φωτοϋποδοχέας είναι η χλωροφύλλη α 

 

 

 

 

 

 

 

Η χλωροφύλλη α, είναι ένα υποκατεστημένο τετραπυρρόλιο. Τα τέσσερα άτομα 

του αζώτου των πυρρολίων σχηματίζουν ένα σύμπλοκο συναρμογής με ένα ιόν 

μαγνησίου, προκύπτοντας μια πορφυρίνη μαγνησίου. 

 

1 . 6  Η  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Τ Η Σ  Φ Ω Τ Ο Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ  
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     Η φωτοσύνθεση είναι η φυσικοχημική διαδικασία μέσω της οποίας τα φυτά 

και τα φωτοσυνθετικά βακτήρια χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να 

συνθέσουν οργανικές ενώσεις. Στα φυτά και σε ορισμένα είδη βακτηρίων, η 

φωτοσυνθετική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου 

και τη δέσμευση από την ατμόσφαιρα CO2, το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

σύνθεση υδατανθράκων (οξυγονική φωτοσύνθεση). Άλλα είδη βακτηρίων 

χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να συνθέσουν οργανικές ενώσεις, αλλά 

δεν παράγουν οξυγόνο (ανοξυγονική φωτοσύνθεση).  

 

  Η οξυγονική φωτοσύνθεση στα φυτά μπορεί να χωρισθεί σε δύο στάδια:  

Τις “φωτεινές αντιδράσεις”, οι οποίες περιλαμβάνουν την απορρόφηση του 

φωτός, τη μεταφορά της ενέργειας στα φωτοσυνθετικά κέντρα αντίδρασης και 

τις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και πρωτονίων οι οποίες οδηγούν στην 

παραγωγή NADPH, ATP και Ο2.  

 

Και τις “σκοτεινές αντιδράσεις” οι οποίες περιλαμβάνουν την αναγωγή του CO2 

και τη σύνθεση υδατανθράκων, χρησιμοποιώντας το NADPH και το ATP τα 

οποία παράγονται κατά τις φωτεινές αντιδράσεις. 

 

 Πριν περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια κάποια βακτήρια, που ζούσαν μέχρι τότε 

ετερότροφα και σε αναερόβιες συνθήκες (η ατμόσφαιρα δεν περιείχε 

οξυγόνο), κατάφεραν να δεσμεύσουν και να εκμεταλευτούν την ηλιακή 

ενέργεια. Οι πρώτοι αυτοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χρησιμοποίησαν, ως 

πρωτογενή ηλεκτρονιοδότη στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, το υδρόθειο  

 

12Η2S+6CO2

𝒉𝝂
→ C6H12O6+12S+6H2O   
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 Πολύ αργότερα, εμφανίσθηκαν φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, που 

χρησιμοποιούν τα μόρια του νερού ως πρωτογενείς ηλεκτρονιοδότες κατά τις 

“φωτεινές αντιδράσεις”, απελευθερώνοντας κατά την φωτοσυνθετική 

διαδικασία οξυγόνο ως παραπροϊόν 

 

12 Η2O +6CO2 
𝒉𝝂
→  C6H12O6 +6O2 +6H2O 

 

 Έτσι, η ατμόσφαιρα εμπλουτίστηκε σε οξυγόνο, γεγονός, που συντέλεσε στη 

δημιουργία του στρατοσφαιρικού μανδύα όζοντος (Ο3). 

Oι δυο κύριες κατηγορίες φωτοσυνθετικών χρωστικών, που συναντώνται στα 

ανώτερα φυτά είναι οι χλωροφύλλες και τα καροτενοειδή. Οι χλωροφύλλες 

(χλωροφύλλη a και b) είναι οι χρωστικές, οι οποίες δίνουν στα φυτά το 

χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. H χλωροφύλλη a είναι πράσινη ενώ η 

χλωροφύλλη b είναι κιτρινο-πράσινη. Tα μέγιστα απορρόφησης της 

χλωροφύλλης a και της χλωροφύλλης b σε ακετόνη είναι 663/430nm και 

645/455nm, αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 8:Φάσμα απορρόφησης στο ορατό των χλωροφυλλών a και b. 

 

    Καθώς λοιπόν αναφέραμε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ,πρέπει να 

απαντήσουμε στο πως οι φωτοσυνθετικές αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων 

στους χλωροπλάστες λαμβάνουν χώρα για την δημιουργία ΑΤΡ και NADPH με 

τελικό σκοπό την παραγωγή O2 και υδατανθράκων από CO2 και Η2Ο. 

Η απαιτούμενη ενέργεια λοιπόν που προέρχεται από το ηλιακό φώς 

απορροφάται από τα μόρια χλωροφύλλης.Η διαδικασία μετατροπής της 

ενέργειας αρχίζει όταν ένα μόριο χλωροφύλλης διεγείρεται από ένα κβάντο 
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φωτός,δηλαδή ένα φωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά από ένα μοριακό 

τροχιακό σε ένα άλλο υψηλότερης ενέργειας.Ένα τέτοιο διεγερμένο μόριο 

λοιπόν είναι ασταθές και τείνει να γυρίσει στην αρχική του κατάσταση με 3 

τρόπους. 

 Με τη μετατροπή της επιπλέον ενέργειας σε θερμότητα(μοριακές 

κινήσεις) ή με κάποιο συνδυασμό εκπομπής φωτός και θερμότητας 

σε υψηλούς κυματαρίθμους(φθορισμός).Κάτι που συμβαίνει από ένα 

απομονωμένο μόριο χλωροφύλλης όταν απορροφά ηλιακή ενέργεια 

σε ένα υδατικό διάλυμα. 

 Με μεταφορά ενέργειας , αλλά όχι του ηλεκτρονίου, απευθείας σε ένα 

γειτονικό μόριο χλωροφύλλης με μια διαδικασία που ονομάζεται 

resonance energy transfer. 

 Με τη μεταφορά του υψηλής ενέργειας ηλεκτρονίου σε ένα γειτονικό 

μόριο χλωροφύλλης και την απόκτηση ηλεκτρονίου χαμηλής 

ενέργειας από ένα γειτονικό  δότη ηλεκτρονίου, με τελικό αποτέλεσμα 

την επαναφορά του στην αρχική ενεργειακή κατάσταση. 

Φωτοσύστημα Ι  κα ι  Ι Ι  
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Ε ι κ ό ν α  9 Περιγραφή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Η φωτοσυνθετική μονάδα 

αποτελείται από τρία κύρια σύμπλοκα χρωστικών/πρωτεϊνών. Τα βέλη υποδηλώνουν την μη 

κυκλική και κυκλική ροή ηλεκτρονίων και πρωτονίων κατά την φωτοσυνθετική διαδικασία. 

 

     Κατά τη διάρκεια της φωτοσυνθετικής μεταφοράς των ηλεκτρονίων 

μεταφέρονται H+ από το στρώμα στο μικροχώρο και ως εκ τούτου δημιουργείται 

μια διαβάθμιση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης των 

θυλακοειδών (στρώματος και μικροχώρου).  

 

     H δύναμη κίνησης πρωτονίων (pmf), που δημιουργείται από τη διαβάθμιση 

των πρωτονίων ορίζεται από τον παράγοντα του δυναμικού της μεμβράνης 

(Δψ) και τη διαβάθμιση της συγκέντρωσης των H+ (ΔpH). H σύνθεση του ATP 

(από ADP, Pi και πρωτόνια) καταλύεται από ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο, που 

είναι γνωστό ως ATP-συνθάση ή ATP-άση. Όταν η παραγωγή ATP γίνεται από 

τη διαβάθμιση πρωτονίων που προκύπτει από τη μη-κυκλική ροή ηλεκτρονίων 

τότε μιλάμε για μη-κυκλική φωτοφωσφορυλίωση, ενώ αντίστοιχα όταν 

προκύπτει από την κυκλική ροή ηλεκτρονίων τότε μιλάμε για κυκλική 

φωτοφωσφορυλίωση. 

     Στα πράσινα φυτά, η φωτοσύνθεση εξαρτάται από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ δύο μεμβρανοσύνδετων και φωτοευαίσθητων συμπλεγμάτων-του 

φωτοσυστήματος Ι και του φωτοσυστήματος ΙΙ όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Υπάρχουν ομοιότητες στη φωτοσύνθεση μεταξύ των πράσινων φυτών και των 

φωτοσυνθετικών βακτηρίων. Τα δύο αυτά, χρειάζονται φώς για 

ενεργοποιήσουν ένα κέντρο αντίδρασης που αποτελείται από ειδικά ζεύγη , το 

Ρ680 για το φωτοσύστημα Ι και το Ρ700 για το φωτοσύστημα ΙΙ , τα οποία 

μεταφέρουν τα ηλεκτρόνιά τους χρησιμοποιώντας αλυσίδες μεταφοράς 

ηλεκτρονίων. Όμως, στα φυτά η ροή των ηλεκτρονίων δεν είναι κυκλική αλλα 
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στις περισσότερες περιπτώσεις προχωρεί από το φωτοσύστημα ΙΙ προς το 

φωτοσύστημα Ι .  

    Το φωτοσύστημα Ι, το οποίο αποκρίνεται σε φώς μήκους κύματος 

μικρότερου των 700 nm, χρησιμοποιεί ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας 

προερχόμενα από το φώς για να δημιουργήσει βιοσυνθετικη αναγωγική ισχύ 

υπό τη μορφή NADPH , ενός πολυσχιδούς αντιδραστηρίου για την ώθηση 

βιοσυνθετικών διεργασιών. Τα ηλεκτρόνια για την παραγωγή ενός μορίου 

NADPH προέρχονται  από δύο μόρια ύδατος μέσω φωτοσυστήματος ΙΙ , που 

αποκρίνεται σε μήκη κύματος μικρότερα των 680 nm . Ως παράπλευρο προϊόν 

των δράσεων του φωτοσυστήματος ΙΙ προκύπτει ένα μόριο οξυγόνου. Τα 

ηλεκτρόνια ρέουν πρώτα δια μέσου του φωτοσυστήματος ΙΙ προς το 

φωτοσύστημα Ι , μέσω του κυτοχρώματος b6f. 

 

ΜΙΜΗΣΗ  ΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜ ΑΤΩΝ  

   Έπειτα απο τη γενική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των 

φωτοσυστημάτων κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης γίνεται κατανοητή 

η σπουδαιότητα της  μίμησης αυτών των συστημάτων με τη μέθοδο της 

αυτοσυναρμολόγησης (self-assembly). 

   Η αυτοσυναρμολόγηση (self-assembly) είναι η αυτόνομη οργάνωση 

ενώσεων σε συστοιχίες ή δομές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.Η διαδικασία 

αυτή είναι κοινή στη φύση και συγκεκριμένα στο φωτοσύστημα Ι (εικόνα 

10).Με τη διαδικασία αυτή δημιουργείται μια νέα οντότητα στο χώρο που 

παρουσιάζει διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες από τις αρχικές δομικές 

μονάδες. 

 

Εικόνα 10 πορεία φυσικής φωτοσύθεσης με self-assembly της χλωροφύλλης α 
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    Στα πρώτα στάδια εξέλιξης της βακτηριοχλωροφύλλης, έπειτα από τον 

καθορισμό των βιοχημικών της μονοπατιών αρκετές πρωτείνες είχαν τη 

δυνατότητα της αυτοσυναρμολόγησης(self-assembly)  και της συμμετοχής τους 

στη δημιουργία μηχανισμών προσαρμοσμένων στις συνθήκες φωτισμού του 

οικοτόπου τους. Μετά τη βελτιστοποίηση του τρόπου βιοσύνθεσης της 

βακτηριοχλωροφύλλης, η φύση πραγματοποίησε μια σημαντική οικονομία στα 

γονίδια τα οποία εκφράζουν τις μεγάλες πρωτεΐνες. Αυτό έγινε με την 

αξιοποίηση της αυτοοργάνωσης για την κατασκευή συστημάτων συλλογής της 

ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία στη συνέχεια προσαρμόστηκαν στις συνθήκες 

φωτισμού του φυσικού περιβάλλοντος. 

   Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα φωτοσυνθετικά βακτήρια που ζουν στο νερό σε 

μεγάλο βάθος σχηματίζουν τα χλωροσώματα, τα οποία είναι ομόκεντροι 

ελικοειδείς νανοσωλήνες και σχηματίζονται μετά από αυτοοργάνωση μορίων 

βακτηριοχλωροφύλλης. Οι συγκεκριμένες αυτoοργανωμένες δομές είναι το πιο 

αποτελεσματικό σύστημα συλλογής ηλιακής ακτινοβολίας που υπάρχει στη 

φύση. Στο πρώτο στάδιο οι φωτοσυνθετικές κεραίες στα πράσινα 

φωτοσυνθετικά βακτήρια αποτελούνται από αυτοοργάνωση της 

βακτηριοχλωροφύλλης c,d,e χωρίς τη χρήση πολυπεπτιδίων ή πρωτεινών για 

την οργάνωση των χρωμοφόρων με συγκεκριμένη διευθέτηση.Στα μωβ 

φωτοσυνθετικά βακτήρια στο σύστημα της κεραίας παρατηρούνται κυκλικές 

δομικές μονάδες,οι οποίες αυτοοργανώνονται μέσα στη μεμβράνη μικρών 

πολυπεπτιδίων έχοντας τη δυνατότητα πρόσδεσης στα άτομα μαγνησίου της 

βακρηριοχλωροφύλλης a. 

   Επιπλέον διαφορετικές υπομονάδες πρωτεινών αυτοοργανώνονται με 

ισχυρούς δεσμούς σε πολύπλοκα σύμπλοκα πρωτεινών.Αυτός ο τρόπος 

χρησιμοποιείται από τα φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ τα οποία είναι πολυπρωτεινικά 

σύμπλοκα αποτελούμενα από 96 και 36 μόρια χλωροφύλλης αντίστοιχα καθώς 

επίσης και καρετονοειδή.Έτσι λοιπόν πολλαπλά αντίγραφα των χλωροφυλλών 

συμμετέχουν στη μεταφορά της ενέργειας από τα διεγερμένα μόρια 

χλωροφύλλης στα κέντρα αντίδρασης των φωτοσυστημάτων Ι(P700) και 

ΙΙ(P680).  
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Εικόνα 11 self assembling σε σύστημα μίμησης 

 

    Στην προσπάθεια λοιπόν της δημιουργίας αυτών των self-assemblies 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά πεπτίδια ή αμινοξέα καθώς παρουσιάζουν 

αξιοσημείωτες ιδιότητες. 

    Γενικά τα μόρια που μελετούνται  είναι χειρόμορφα και πειράματα κυκλικού 

διχρωισμού έχουν  δείξει ότι οι προκύπτουσες νανοδομές είναι επίσης 

χειρόμορφες, συνεπώς η χειρομορφία μεταφέρεται από το μοριακό στο 

υπερμοριακό επίπεδο, σε πολλές ενωμένες χημικές ενώσεις. Οι νανοΐνες που 

σχηματίζονται διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό πορφυρινών ή bodipy μεταξύ των 

οποίων μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά η ενέργεια σε έναν τελικό δέκτη, 

όπως συμβαίνει και στα φυσικά συστήματα συλλογής του φωτός.  

   Τα πεπτίδια έχουν αναγνωριστεί ως ένα πολύ χρήσιμο δομικό στοιχείο για τη 

δημιουργία αυτοσυναρμολογούμενων νανοδομών  σε ιατρικές εφαρμογές λόγω 

της εγγενούς βιοσυμβατότητας και βιοαποικοδομητικότητάς τους. Ειδικότερα τα 

πεπτίδια μέσω διαμοριακών δεσμών  έχουν τη δυνατότητα να συγκροτούνται 

σε νανοδομές μίας διάστασης.Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των δομών 

σχηματίζουν τρισδιάστατα δίκτυα. Η ευελιξία των πεπτιδίων αυτών σε 

συνδυασμό με την ικανότητά τους να υιοθετούν συγκεκριμένες δευτερογενείς 

δομές,παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για το σχεδιασμό των υλικών με 

ελεγχόμενα δομικά χαρακτηριστικά σε νανοκλίμακα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

 

2.1 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ (MALDI TOF)  

   Η φασματομετρία μάζας χαρακτηρίζεται ως μία ευαίσθητη τεχνική για τον 

ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό χημικών ενώσεων. Η φασματομετρία 

μάζας στηρίζεται στον διαχωρισμό των μαζών φορτισμένων σωματιδίων 

(κυρίως κατιόντων) με την βοήθεια κατάλληλης διάταξης (μαγνητική, 

τετραπόλου, χρόνου πτήσης) και την εύρεση της αντιστοιχίας των μαζών των 

λαμβανο-μένων ιόντων με την δομή της πρόδρομης ένωσης. Η αντιστοιχία αυτή 

προϋποθέτει την γνώση των διαδικασιών ιονισμού και επιπλέον του 

μηχανισμού της πιθανής θραυσματο-ποίησης των ιόντων. 

   Ο προσδιορισμός της μοριακής μάζας πραγματοποιείται πιο εύκολα από τη 

λήψη του κατιόντος της χημικής ένωσης που ονομάζεται μητρικό ιόν, και που 

προϋποθέτει την επιβιωσιμότητα του συγκεκριμένου κατιόντος. Επιπλέον, 

πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις ανάλυσης χημικών ενώσεων με ίδιο 

μοριακό βάρος ή ισομερών, η θραυσματοποίηση του αρχικού μητρικού ιόντος 

σε ιόντα μικρότερης μάζας, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την δομή των 

χημικών ενώσεων. 

  Η θραυσματοποίηση (fragmentation) του μητρικού ιόντος είναι αναπόφευκτη 

για την πληθώρα των χημικών ενώσεων που ιονίζονται με την απλούστερη και 

συχνότερα απαντούμενη τεχνική της πρόσκρουσης ηλεκτρονίων με κινητική 

ενέργεια στην περιοχή 40-70 eV. Οι ενέργειες ιονισμού των χημικών ενώσεων 

είναι τις περισσότερες φορές μικρότερες από 15 eV και εξαρτώνται από την 

δομή της χημικής ένωσης.  

  Ως αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος είναι ότι το μητρικό ιόν βρίσκεται 

διεγερμένο έχοντας ένα μεγάλο ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας των 

ηλεκτρονίων (>25 eV) και ακολουθεί πορείες μονομοριακής διάσπασης σε 

μικρότερα σωματίδια (θραύ-σματα), και αυτά με την σειρά τους σε άλλα 

μικρότερα, μέχρι είτε ιονισμένα άτομα, ή ιδιαίτερα σταθερά θετικά ιόντα.  

 Οι πορείες διάσπασης εξαρτώνται από την χημική δομή κάθε ιόντος και 

μπορούν να είναι είτε α) ισομερείωση ιόντος ή β) διάσπαση ιόντος σε άλλο 

μικρότερο ιόν και ουδέτερο σωματίδιο. Οι παράμετροι, οι οποίοι καθορίζουν την 

συνεισφορά κάθε πορείας είναι: α) η σταθερότητα προδρόμου ιόντος και 
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προϊόντων (ισομερές ή θραύσματα) β) το αντίστοιχο ενεργειακό φράγμα της 

θραύσης του ιόντος και γ) η εσωτερική ενέργεια του προδρόμου ιόντος.  

  Επιπλέον, η διάσπαση ενός κατιόντος με παραγωγή μικρού σταθερού 

ουδετέρου μορίου (π.χ. H2O, CO2, CO, HCN) ευνοείται εξαιτίας της συνολικής 

μείωσης της ενέργειας του συστήματος με την αποβολή του σταθερού μορίου.  

  Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες βασικές παραμέτρους οι 

οποίες λαμβάνονται υπόψη στην φασματομετρία μάζας. Όπως αναπτύχθηκε 

και προηγουμένως, η φασματομετρία μάζας αποτελεί μια οικογένεια τεχνικών 

για τον προσδιορισμό ενώσεων και στοιχείων, οι οποίες βασίζονται στον 

ιοντισμό ατόμων ή μορίων ή την παραγωγή ιοντικών θραυσμάτων μορίων και 

την καταγραφή της σχετικής έντασης του ιοντικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε 

κάθε λόγο μάζας προς φορτίο (m/z).                                     

                                  

 

 

 

 

 

H γενική αρχή λειτουργίας ενός φασματόμετρου μάζας 

 

  O λόγος μάζα προς φορτίο (m/z) λαμβάνεται με την διαίρεση της ατομικής ή 

μοριακής μάζας ενός ιόντος (m) με τον αριθμό (z) των φορτίων που φέρει.   Η 

διακριτική ικανότητα (Resolving Power, R)27 του φασματομέτρου μαζών ορίζεται 

ως η ικανότητα του οργάνου να διακρίνει δύο μόλις διαχωριζόμενες κορυφές, 

m+Δm. H σχέση από την οποία λαμβάνεται η παραπάνω παράμετρος είναι η 

εξής: R=m/Δm. 

 Οι κυριότερες μέθοδοι εισαγωγής των πρωτεϊνών και άλλων μακρομορίων στο 

φασματόμετρο μάζας είναι ο ηλεκτροψεκασμός και ο ιοντισμός εκρόφησης με 

λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα (MALDI). Για την εισαγωγή των ιόντων στην 

αέρια φάση του φασματομέτρου, κατευθύνεται στο δείγμα ένας σύντομος 

παλμός (600ps) υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ.  
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 Η μήτρα εξατμίζεται και εξαπλώνεται στην αέρια φάση, μεταφέροντας μαζί της 

και τον αναλύτη. Ο αρκετά μεγάλος λόγος μήτρας/δείγματος εμποδίζει την 

αλληλεπίδρα-ση μεταξύ των μορίων του αναλύτη και παρέχει πρωτονιωμένα ή 

ιοντισμένα μόρια τα οποία μεταφέρουν φορτία στον αναλύτη, τα περισσότερα 

από τα οποία είναι μονοσθενή.  

 Έπειτα, πραγματοποιείται εξάπλωση των ιόντων μέσα στην πηγή και 

εφαρμόζεται ένας παλμός δυναμικού στην πίσω πλάκα, ο οποίος ωθεί τα ιόντα 

προς το φασματόμετρο32. Η διαχωριστική ισχύς είναι 103-104 και η ακρίβεια 

μάζας μπορεί να είναι 0,005-0,05%. 

 Στην τεχνική αυτή η χρήση της μήτρας πραγματοποιείται με σκοπό την 

απορρόφηση της ενέργειας της ακτίνας του laser, και επομένως αποφυγή 

αποικοδόμησης του πολυμερούς. Επίσης, γίνεται  ισχυρή απορρόφηση στο 

μήκος κύματος λειτουργίας του laser, στο οποίο ο αναλύτης δεν απορροφά 

σημαντικά.  

 Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η απομόνωση του ενός μορίου του 

πολυμερούς από τα άλλα και η ελαχιστοποίηση των διαμοριακών 

αλληλεπιδράσεων πέρα από αυτές μήτρας-αναλύτη, άρα λαμβάνει χώρα η 

μείωση της ενέργειας εξαέρωσης. Η μήτρα συμμετέχει στην δημιουργία των 

ιόντων είτε ως μέσο πρωτονίωσης (ανίχνευση κατιόντων) είτε ως μέσο 

αποπρωτονίωσης (ανίχνευση ανιόντων). Τέλος, με την χρήση μήτρας πρα-

γματοποιείται ανίχνευση συγκεντρώσεων της τάξης των picomoles ή και 

μικρότερες.  

  

 

Εικόνα12:H διαδικασία ιοντισμού 

με την μέθοδο MALDI ΤΟF. 

 

 

 

 Όσον αφορά τις ιδιότητες που θα πρέπει να έχει η μήτρα που χρησιμοποιείται 

είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, θα πρέπει να είναι διαλυτή σε διάλυμα με τον 

αναλύτη. Δεύ-τερον, θα πρέπει να έχει μεγάλο συντελεστή απορρόφησης στο 
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συγκεκριμένο μήκος κύμα-τος λειτουργίας του laser. Τρίτον, θα πρέπει να μην 

εμφανίζει χημική δραστικότητα με τον αναλύτη και τέταρτον, θα πρέπει να έχει 

μικρή τάση εξάχνωσης 

  Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην τεχνική MALDI, συνήθως 

χρησιμοποιείται ως μέθοδος διαχωρισμού των ιόντων, η φασματο-μετρία μάζας 

χρόνου πτήσης (ΤOF). Ειδικότε-ρα, η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην 

τεχνική αυτή στηρίζει την λειτουργία της στη σχέση μεταξύ λόγου μάζας προς 

φορτίο ενός φορτισμένου σωματιδίου και του χρόνου που απαιτείται για να 

διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση όταν επιταχυνθεί δια μέσου σταθε-ρού 

ομογενούς πεδίου.  

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα ακόλουθα.  

 Πρώτον, θεωρητικά έχει άπειρο εύρος τιμών ανιχνευόμενων μαζών.  

 Δεύτερον, είναι ιδανική όπου έχουμε ιονισμό προκαλού-μενο από 

παλμό ή αυτός είναι χωροταξικά περιορισμένος.  

 Τρίτον, λαμβάνουμε ολοκλη-ρωμένο φάσμα μαζών για κάθε περίπτωση 

ιονισμού.  

 Τέταρτον, παρέχεται υψηλή ακρί-βεια λόγω υψηλής ταχύτητας 

μετάβασης ιό-ντων προς τον ανιχνευτή και δεν υπάρχει ανά-γκη 

σάρωσης της ακτίνας ιόντων.  

 Πέμπτον, το φάσμα λαμβάνεται και με εξαιρετικά μικρές ποσότητες 

δείγματος (<10-18 mole στα πιο σύγχρονα όργανα) και  

 Έκτον η μέθοδος έχει σχετικά χαμηλό κόστος.  

 

2.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΡΑΤΟΥ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ(UV-Vis) 

 

  Για να λάβει χώρα μια διέγερση ηλεκτρονίων από μια βασική κατάσταση σε 

μία διεγερμένη απαιτείται ενέργεια η οποία αντιστοιχεί σε ακτινοβολία της εγγύς 

υπέρυθρης καθώς και της ορατής περιοχής του φάσματος. Οι ηλεκτρονιακές 

διεγέρσεις του κεντρικού ατόμου σε ένα σύμπλοκο ονομάζονται d-d διεγέρσεις 

και εξηγούνται με βάση τη θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου.  

 Η ακτινοβολία hv η οποία απορροφάται καταναλώνεται κατά την διάρκεια της 

διέγερσης του ηλεκτρονίου. Η ακτινοβολία αυτή έχει ενέργεια η οποία είναι ίση 

με την ενέργεια διαφοροποίησης των d τροχιακών. Με βάση τη θεωρία του 

κρυσταλλικού πεδίου το χρώμα των ενώσεων συναρμογής θα είναι το 

αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των d τροχιακών του κεντρικού ατόμου ή 
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ιόντος. Στηριζόμενοι στην θεωρία αυτή, σύμπλοκα με ίδιους υποκαταστάστες 

θα πρέπει να παρουσιάζουν ηλεκτρονικά φάσματα, που να έχουν διαφορές 

μόνο ως προς τις ταινίες απορρόφησης η οποίες οφείλονται σε d-d διεγέρσεις 

του κεντρικού ατόμου ή ιόντος. 

 Γενικά οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με 

την ύλη παρέχουν πληροφορίες  τόσο για τον ποσοτικό όσο και για τον ποιοτικό 

προσδιορισμό ενώσεων συναρμογής.  

 Η φασματοσκοπία  ορατού-υπεριώδους (UV-Vis) παρέχει πληροφορίες για την 

δομή των ενώσεων έπειτα από μελέτη των φασμάτων της βασικής αλλά και της 

διεγερμένης κατάστασης. 

 

 Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στις διεγέρσεις αυτές κυμαίνεται μεταξύ 

200-800nm.  

 

 Στην φασματοσκοπία UV-Vis χρησιμοποιείται ο νόμος των Beer-Lambert 

σύμφωνα με τον οποίο η απορρόφηση ακτινοβολίας από ένα δείγμα είναι 

ανάλογη με την συγκέντρωση του.22 Πιο συγκεκριμένα ισχύει: 

                        A = ε ∙b∙ c  όπου,  

Α είναι  η απορρόφηση,  

b είναι το πάχος της κυψελίδας,  

c είναι η συγκέντρωση της ουσίας στο δείγμα και  ε είναι μοριακή 

απορροφητικότητα 

 

 Η τιμή του συντελεστή ε σχετίζεται με την  συμμετρία του συμπλόκου.  Μεγάλες 

τιμές του συντελεστή αυτού εκφράζουν τις σημαντικές αποκλίσεις από την 

ιδανική οκταεδρική γεωμετρία. Επιπλέον όταν αυξάνεται η τιμής του συντελεστή 

αυτού αυξάνεται η πιθανότητα μετάπτωσης που αντιστοιχεί σε μείωση της 

συμμετρίας.  

 

 Σε ένα φάσμα UV-Vis τo μέγιστο μήκος κύματος λmax απορρόφησης αντιστοιχεί 

σε ενέργεια ίση με την ενέργεια διαφοροποίησης των d-τροχιακών (10Dq) για 

κάθε σύμπλοκο. Επιπλέον το διάγραμμα της απορρόφησης (Α) ή της 

διαπερατότητας (Τ)  σε συνάρτηση με το μήκους κύματος λ βοηθά έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί η παρουσία ή η απουσία χαρακτηριστικών ομάδων. 

 

 Οι πορφυρίνες εμφανίζουν έντονη απορρόφηση ακτινοβολίας μήκους κύματος 

που έγκειται στην περιοχή του ορατού-υπεριώδους. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στην έντονη συζυγία 18π ηλεκτρονίων που εμφανίζουν. 
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 Τα ηλεκτρονικά φάσματα των πορφυρινών αποτελούνται από ένα αριθμό 

ταινιών οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για κάθε πορφυρίνη επειδή το φάσμα 

εξαρτάται από τη φύση των υποκαταστατών αλλά και από το μέταλλο των 

μορίων αυτών. Οι ταινίες απορρόφησης που εμφανίζουν τα πορφυρινικά 

παράγωγα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες. 

Στα φάσματα των πορφυρινών εμφανίζεται η ταινία Soret ή Β και οι ταινίες Q. 

H ταινία Soret ή Β είναι μια ταινία με μεγάλη απορρόφηση και εμφανίζεται στην 

περιοχή 380-420nm.  

 

 Η ομάδα των Q ταινιών αποτελείται από 4 ταινίες μικρής απορρόφησης για την 

ελεύθερη πορφυρίνη, δηλαδή την πορφυρίνη η οποία δεν έχει συναρμοστεί με 

μέταλλο. Στο φάσμα των μεταλλοπορφυρινών εμφανίζονται μόνο δύο ταινίες Q 

διότι η συμμετρία των μεταλλοπορφυρινών είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την 

συμμετρία της μη μεταλλωμένης πορφυρίνης.  

 

 Οι ταινίες Q εμφανίζονται στην περιοχή 500-700nm. Στην ομάδα των Q ταινιών 

η ταινία μικρότερης ενέργειας ονομάζεται α και προέρχεται από την 

ηλεκτρονιακή μετάβαση Q(0,0) της χαμηλότερης ενεργειακά απλής (S) 

κατάστασης. Η υψηλότερης ενέργειας ταινία ονομάζεται β και προέρχεται από 

την ηλεκτρονιακή μετάβαση Q(1,0). 

 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταινία Β αναφέρεται σε ισχυρώς επιτρεπτή μετάβαση 

ενώ η ομάδα ταινιών Q σε λιγότερο επιτρεπτές μεταβάσεις. Η ύπαρξη 

υποκαταστατών οι οποίοι είναι ισχυροί σ και π δότες, αυξάνει την ένταση της 

ταινίας α. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι στις μεταβάσεις που αντιστοιχούν στις ταινίες Q τα 

δίπολα αλληλοαναιρούνται και για τον λόγο αυτό οι απορροφήσεις είναι 

χαμηλές, αντίθετα στην μετάβαση που αντιστοιχεί στην ταινία Β λαμβάνει 

χώρα γραμμικός συνδυασμός των δίπολων και έτσι πραγματοποιείται ισχυρή 

απορρόφηση.  

 

  Εάν λάβει χώρα μετάλλωση της πορφυρίνης θα αυξηθεί η συμμετρία του 

μορίου από D2h σε D4h, διότι θα απομακρυνθούν τα δύο πρωτόνια. Στην 

περίπτωση αυτή οι ταινίες Q από 4 μειώνονται σε 2 λόγω του κανόνα Laporte 

σύμφωνα με τον οποίο καθώς αυξάνεται η συμμετρία μειώνονται οι επιτρεπτές 

μεταβάσεις ηλεκτρονίων. Επιπλέον θα υπήρχουν μετατοπίσεις των κορυφών 

αυτών αλλά και της κορυφής Soret λόγω της αλληλεπίδρασης του μετάλλου με 

τα τροχιακά συμμετρίας a1u και a2u.  
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Γενικά, τα μέταλλα αλληλεπιδρούν μέσω συζυγιακού ή επαγωγικού φαινομένου 

με τη συνεισφορά ενός τροχιακού στο συζυγιακό π σύστημα των πορφυρινών 

(αλληλεπίδραση κενών ή συμπληρωμένων dπ και pπ τροχιακών με τα 

κατάλληλης συμμετρίας a2u και eg τροχιακά). Πρέπει να σημειωθεί ότι στην 

μεταλλωμένη πορφυρίνη μπορούν να λάβουν χώρα μεταπτώσεις εκτός από 

π→π*, dΜ-dΜ και dΜ→πΠ*. 

 

 

2.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 

  Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, το spin ενός φορτισμένου σωματιδίου, 

όπως είναι ο πυρήνας των ατόμων, είναι η εσωτερική στροφορμή του, δηλαδή 

το τμήμα εκείνο της στροφορμής που υφίσταται ακόμη και όταν το σωματίδιο 

αδρανεί, διαχωρίζεται έτσι από το άλλο τμήμα της στροφορμής, την τροχιακή 

στροφορμή, που οφείλεται στην περιφορά του σωματιδίου σε μια τροχιά. Η 

ολική στροφο-ρμή ενός σωματιδίου είναι το άθροισμα του spin και της 

τροχιακής στροφορμής. 

 Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της κβαντο-μηχανικής, το μέγιστο της τιμής της 

στροφο-ρμής ενός σωματιδίου πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός ή το ½ 

ακέραιου αριθμού της τροποποιημένης σταθεράς του Planck ћ (h/2π). Έτσι, το 

πυρηνικό spin μπορεί να πάρει τις τιμές 0, ½, 1, 1+ ½, 2, … κ.λπ, σε μονάδες 

ћ = h/2π. Η τιμή του spin ενός πυρήνα εξαρτάται από το μαζικό και ατομικό του 

αριθμό. 

 

   Όταν ο μαζικός του αριθμός είναι περιττός (1, 3, 5, κλπ) και ο ατομικός 

αριθμός περιττός ή άρτιος τότε το spin (Ι) έχει τιμές 1/2, 3/2, 5/2,… Όταν είναι 

και οι δύο αριθμοί άρτιοι τότε το spin είναι μηδέν. Όταν ο μαζικός αριθμός είναι 

άρτιος και ο ατομικός περιττός τότε το spin έχει τιμές 1, 2, 3,… Έτσι, οι πυρήνες 
1H, 19F, 13C, 15N, κ.λπ έχουν Ι=1/2, ενώ οι πυρήνες 1H, 12C, 16Ο, και 32S με άρτιο 

μαζικό αριθμό και περιττό ατομικό αριθμό έχουν spin (Ι) μηδέν. Οι πυρήνες είναι 

θετικά φορτισμένα σωματίδια (+) και εξαιτίας της περιστροφής τους γύρω από 

τον εαυτό τους συμπεριφέ-ρονται ως μαγνητικά δίπολα. Εκτός μαγνητικού 

πεδίου η συμπεριφορά του πυρήνα από ενεργειακή πλευρά είναι εντελώς 

διαφορετική από ότι όταν βρεθεί μέσα σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Όταν 

βρεθούν μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο οι πυρήνες συμπεριφέρονται ως 

μικροσκοπικοί μαγνήτες και προσανατολίζονται ανάλογα με το άνυσμα των 

μαγνητικών γραμμών. Σύμφωνα με τους κανόνες της κβαντομηχανικής το 

άνυσμα της πυρηνικής μαγνητικής ροπής (μ) επιτρέπει να πάρει μόνο 

ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. 
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    Ανάλογα με το spin του, ένας πυρήνας μπορεί να πάρει μόνο 2Ι+1 

επιτρεπόμενους προσανα-τολισμούς. Οι τιμές αυτές εκφράζονται με τον 

μαγνητικό κβαντικό αριθμό του spin (mI) (magnetic quantum number of spin). 

Όταν οι πυρήνες βρεθούν μέσα σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο τα ανύσματα 

της μαγνητικής τους ροπής προσανατολίζονται, αν και δεν ευθυγραμμίζονται 

απόλυτα με τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, όσο ισχυρό και αν είναι. Οι 

πυρήνες με θετικό mI προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου και κατά συνέπεια βρίσκονται σε χαμηλότερη ενεργειακή 

κατάσταση (ή στάθμη), ενώ οι πυρήνες με αρνητικό mI προσανατολίζονται 

προς αντίθετη κατεύθυνση των μαγνητικών γραμμών και βρίσκονται σε 

υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση. 

 Για μία ενεργειακή μετάβαση από μία στάθμη σε μία γειτονική απαιτείται 

ενέργεια (από χαμηλότερη σε υψηλότερη στάθμη) που μπορεί να απορροφηθεί 

από μία δέσμη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία εκπέμπεται για 

πτώση από υψηλή ενεργειακή στάθμη σε χαμηλότερη. Η συχνότητα της 

ακτινοβολίας δίνεται από την εξίσωση: 

 

ΔΕ = h ∙ v =
γ ∙ h

2π
∙ Ηο → v =

γ

2π
∙ Ηο 

 

    Από την εξίσωση φαίνεται ότι η συχνότητα της ακτινοβολίας (εκπεμπόμενη ή 

απορροφούμενη) είναι ανάλογη του εξωτερικού μαγνητι-κού πεδίου. Η σχέση 

αυτή είναι βασική για τη φασματοσκοπία NMR. Σημαίνει ότι μπορούν να 

ληφθούν φάσματα πυρήνων με διαφορετικό μαγνητογυρικό λόγο (γ), 

αλλάζοντας την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (Ηο) ή τη συχνότητα 

(ν) της ακτινοβολίας με την οποία βομβαρδίζεται το δείγμα. Στα σημερινά 

φασματοφωτόμετρα NMR χρησιμοποιούνται μαγνήτες έντασης 10-100 K 

Gauss που απαιτούν συχνότητες διέγερσης, για τους περισσότερους πυρήνες 

ατόμων που εξετάζονται, στην περιοχή 5-400 Hz. 

 Στην πράξη, με την τεχνική NMR βαπτίζεται το δείγμα, που έχει ήδη 

προσανατολισμένα μερικώς τα spin των πυρήνων από το εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο, σε ένα γραμμικά πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (που παράγεται με 

το πέρασμα του ηλεκτρικού ρεύματος συχνότητας ν μέσα από ένα πηνίο).  

 

 

  Η μελέτη των πυρήνων NMR είναι δυνατή από μια χαρακτηριστική παράμετρο 

των χημικών ουσιών που εκφράζει απόλυτα τη δομή του μορίου του δείγματος 

και καλείται χημική μετατόπιση (chemical shift). Όταν ένα μόριο που περιέχει 

τον παρατηρούμενο πυρήνα τοποθετηθεί μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, τα 
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ηλεκτρόνια του μορίου “θωρακί-ζουν” τους πυρήνες από το εξωτερικό πεδίο. 

Έτσι, το προκαλούμενο μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα, είναι η διαφορά του 

εφαρμοζόμενου πεδίου και του πεδίου του δείγματος, που καλείται πυρηνική 

θωράκιση41 (nuclear shielding). Η διαφορά αυτή είναι ανάλογη του 

εφαρμοζόμενου εξωτερικού μαγνητικού πε-δίου. Η χημική μετατόπιση λοιπόν 

ορίζεται ως πυρηνική θωράκιση διαιρεμένη από το εφαρμοζόμενο εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο:  

 

δ =
Ηεφαρ − Ηδειγμ

Ηεφαρ
∙ 106ppm 

 

,όπου Ηεφαρμ ονομάζεται και μαγνητικό πεδίο αναφοράς (reference) και Ηδειγμ 

είναι το μαγνητικό πεδίο που προκαλείται γύρω από τον πυρήνα λόγω της 

θωράκισης (sample or induced field). 

 

  Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε ειδικότερα στις χημικές μετατοπίσεις 

των πρωτονίων στο φάσμα NMR. Το πρωτόνιο είναι ειδική περίπτωση πυρήνα, 

διότι χωρίς p ηλεκτρόνια στερείται παραμαγνητικών ιδιοτήτων. Αυτός είναι και 

ο λόγος που η χημική μετατόπιση του 1H στις διάφορες οργανικές ενώσεις 

περιορίζεται στην περιοχή των 10 ppm, ενώ οι άλλοι πυρήνες παρουσιάζουν 

χημικές μετατοπίσεις μέχρι 200ppm.  

 

Ο βαθμός θωράκισης εξαρτάται από την ηλεκτρονική πυκνότητα, έτσι οι 

χημικές μετατοπίσεις της CΗ3Χ, όπου Χ είναι ηλεκτραρνητικό στοιχείο, 

μετατοπίζονται προς χαμηλά μαγνητικά πεδία καθώς αυξάνεται η 

ηλεκτραρνητικότητα  
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2.4  ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

 

    Ως φθορισµός, ορίζεται η εκποµπή φωτός, η οποία προκαλείται από την 

ακτινοβόληση ενός δείγµατος µε φως. Το φως που προσπίπτει στο δείγµα 

προωθεί τα άτοµα, τα ιόντα ή τα µόρια του δείγµατος σε διεγερµένες στάθµες 

(λόγω της απορρόφησης των φωτονίων) , από τις οποίες επανέρχονται στις 

θεµελιώδεις τους καταστάσεις µε την αυθόρµητη εκποµπή φωτονίων 

φθορισµού. Εποµένως, κατά το φαινόµενο του φθορισµού ,ένα µόριο 

απορροφά ένα φωτόνιο υψηλής ενέργειας και το επανεκπέµπει ως ένα φωτόνιο 

χαµηλότερης ενέργειας αλλά µεγαλύτερου µήκους κύµατος.  

   Η ενεργειακή διαφορά µεταξύ των απορροφόµενων και των εκπεµπόµενων 

φωτονίων αποδίδεται ως µοριακή διέγερση ή θέρµανση. Συνήθως το 

απορροφόµενο φωτόνιο είναι στο υπεριώδες και το εκπεµπόµενο φωτόνιο είναι 

στο ορατό, αλλά το µήκος κύµατος εκποµπής εξαρτάται από την καµπύλη 

απορρόφησης και την µετατόπιση Stokes της κάθε χρωµοφόρας. Ο φθορισµός 

πήρε την ονοµασία του από το ορυκτό fluorite το οποίο παρουσιάζει το 

φαινόµενο του φθορισµού.   

  Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις των περισσότερων οργανικών µορίων 

διαχωρίζονται σε singlet και σε triplet καταστάσεις . Στις singlet καταστάσεις 

όλα τα ηλεκτρόνια του µορίου βρίσκονται ως ζεύγη µε συζευγµένο spin , ενώ 

σε µία triplet κατάσταση ένα ζεύγος ηλεκτρονίων έχει ασύζευκτο spin. 

 

 

   Η διαδικασία εκπομπής φθορισμού εξαρτάται από 3 σημαντικά γεγονότα, 

όπου όλα πραγματοποιούνται σε χρονικές κλίμακες, οι οποίες διαφέρουν 

μεταξύ τους πολλές τάξεις μεγέθους. Η διέγερση ενός ευαίσθητου μορίου από 

ένα εισερχόμενο φωτόνιο πραγματοποιείται σε χρόνο της τάξης των  
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femtoseconds (10
-15 

seconds), ενώ η αποδιέγερση μορίων από μία διεγερμένη 

κατάσταση σε μία χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση, είναι πολύ πιο αργή 

διαδικασία και μετριέται σε picoseconds (10
-12 

seconds).  

   Η τελική διαδικασία, δηλαδή η εκπομπή ενός φωτονίου μεγαλύτερο μήκους 

κύματος και η επιστροφή του μορίου στην θεμελιώδη κατάσταση, 

πραγματοποιείται σε σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της τάξης των 

nanosecond ( 10
-9

). Η απορρόφηση ενέργειας από τις φθορίζουσες 

χρωμοφόρες πραγματοποιείται μεταξύ των κοντινών δονητικών και 

περιστροφικών ενεργειακών επιπέδων των διεγερμένων καταστάσεων σε 

διαφορετικές μοριακές τροχιές. 

 Το γεγονός ότι μία μόνο φθορίζουσα χρωμοφόρα μπορεί να παράγει πολλές 

εκατοντάδες ανιχνεύσιμων φωτονίων είναι θεμελιώδης στη υψηλή ευαισθησία 

της ανίχνευσης των τεχνικών ανίχνευσης φθορισμού. Για πολυατομικά μόρια 

σε διαλύματα οι ξεχωριστές ηλεκτρονικές μεταβάσεις που αναπαριστούνται 

από το hν
ex 

και hν
em 

αντικαθίστανται από ένα μεγάλο ενεργειακό φάσμα το 

οποίο ονομάζεται φάσμα διέγερσης φθορισμού και φάσμα εκπομπής 

φθορισμού.  

 Το εύρος του φάσματος αυτών των φασμάτων είναι παράμετροι ιδιαίτερης 

σημασίας για εφαρμογές κατά τις οποίες 2 ή περισσότερες φθορίζουσες 

χρωμοφόρες ανιχνεύονται ταυτόχρονα.  

 Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, το φάσμα διέγερσης φθορισμού μιας 

φθορίζουσας χρωμοφόρας σε αραιό διάλυμα είναι όμοιο με το φάσμα 

απορρόφησης. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, το φάσμα εκπομπής φθορισμού 

είναι ανεξάρτητο από το μήκος κύματος διέγερσης λόγω της μερικής απώλειας 

της ενέργειας διέγερσης κατά τον χρόνο παραμονής στην διεγερμένη 

κατάσταση. Η ένταση της εκπομπής είναι ανάλογη του πλάτους του φάσματος 

διέγερσης στο μήκος κύματος διέγερσης. 

 

 2.5  SCANNING ELECTRON MICROSCOPE  (SEM) 

   Ένα ηλεκτονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένας τύπος ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου που παράγει εικόνες ενός δείγματος με σάρωση με μία 

εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων.Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα του 

δείγματος,παράγοντας διάφορα σήματα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά 

με την επιφανειακή τοπογραφία και σύνθεση του δείγματος.Η ανάλυση μπορεί 

να είναι της τάξεως του ενός νανομέτρου ,με τα δείγματα να παρατηρούνται σε 
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υψηλές θερμοκρασίες ή χαμηλές, σε απουσία κενο΄θ ή υψηλό κενό είτε ακόμη 

και σε υγρό περιβάλλον.  

  Η πιο κοινή λειτουργεία SEM είναι η ανίχνευση δευτερογενών ηλεκτρονίων 

που εκπέμπονται από άτομα που έχουν διεγερθεί από την δέσμη ακτινοβολίας 

που τους ασκήθηκε. Με αυτή τη σάρωση του δείγματος και τη συλλογή των 

δευτερογενών ηλεκτρονίων που εκπέμπονται και τη χρήση ενός ειδικού 

ανιχνευτή δημιουργείται η εικόνα της επιφάνειας που σκανάρεται. Έτσι λοιπόν 

οι τύποι των σημάτων που δημιουργούνται αποτελούνται από δευτερογενή 

ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια ελαστικής σκέδασης(back scattered electrons) ή 

φωτόνια χαρακτηριστικών ακτίνων χ. Συνήθως όμως οι βασικοί ανιχνευτές των 

μηχανημάτων είναι για τα δευτερογενή ηλεκτρόνια. 

   Λόγω της πολύ στενής δέσμης ηλεκτρονίων τα μικρογραφήματα SEM έχουν 

ένα μεγάλο βάθος πεδίου αποδίδοντας μια χαρακτηριστική τρισδιάστατη 

εμφάνιση χρήσιμη για την κατανόηση της δομής της επιφάνειας του δείγματος. 

Μιάς λοιπόν και ο θάλαμος βρίσκεται σε κενό τα δείγματα πρέπει να είναι 

στεγνά ,οπότε σε βιολογικούς οργανισμούς όπως κύτταρα ή ιστούς χρειάζεται 

μια περαιτέρω προετοιμασία. Επειδή η αποξύρανση θα οδηγούσε σε 

συρρίκνωση του δείγματος ,επιτυγχάνεται αντικατάσταση του νερού με 

οργανικούς διαλύτες όπως αιθανόλη ή ακετόνη. Το δείγμα τοποθετείται πάνω 

σε μια κόλλα όπως η εποξική ρητίνη ή μία ηλεκτρικά αγώγιμη κολλητική ταινία 

διπλής όψης κα επιστρώνεται με κράμα χρυσού- παλλαδίου. 

   Μία δέσμη ηλεκτρονίων εκτοξέυεται από ένα κανόνι ηλεκτρονίων το οποίο 

είναι εφοδιασμένο με νήμα βολφραμίου, με ενέργεια 0,2-40 kev και εστιάζεται 

με 2 συμπηκνωτές σε ένα σημείο περίπου  0,4-5 nm σε διάμετρο. Η δέσμη 

περνά μέσα από ζεύγη πηνίων με αποτέλεσμα να εκτρέπονται σε άξονες χ,y 

.Όταν η δέσμη αλληλεπιδρά με το δείγμα τα ηλεκτρόνια χάνουν την ενέργεια με 

τυχαίες επαναλαμβανόμενες σκεδάσεις ,με την ενέργεια να απορροφάται από 

το δείγμα με αλλαγή του όγκου αλληλεπίδρασης ο οποίος εκτείνεται σε λιγότερο 

από 100nm έως 5μm.Έτσι με αυτή την αλληλεπίδραση έχουμε την εκπομπή 

διαφόρων ειδών ακτινοβολιών οι οποίες αωιχνεύονται με διαφορετικά είδη 

ανιχνευτών. Τέλος με τη χρήση ενισχυτών εμφανίζονται διακυμάνσεις στη 

φωτεινότητα στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

 

Εικόνα13  

Διαδρομή της δέσμης ηλεκτρονίων  

μέχρι τον ανιχνευτή  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ  

  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αρχικά  η σύνθεση και ο 

χαρακτηρισμός ενός ιβριδικού συστήματος χρωμοφόρου ενωμένο ομοιοπολικά 

με ένα διπεπτίδιο. Ως χρωμοφόρο επιλέχθηκε μια πορφυρίνη και μια bodipy, 

ενώ το διπεπτίδιο με το οποίο ενώθηκαν ήταν η γουανίνη-γλυκίνη και 

διφαινυλαλανίνη αντίστοιχα καθώς έχει παρατηρηθεί πως έχουν την τάση 

να αυτοοργανώνονται σχηματίζοντας νανοδομές με ενδιαφέρουσες ιδιότητες.  

  Πιο συσκεκριμένα οι ενώσεις που παρασκευάστηκαν ήταν οι BDP-F(L)F(L)-

Fmoc, BDP-F(L)F(L)-Boc και ΤΡΡ-ΝΗ-ΡΝΑ με ιδιότητες αυτοοργάνωσης και 

εφαρμογές σε dye sensitized solar cell(DSSC). Με τη χρήση κατάλληλων dry 

διαλυτών (επτάνιο,διχλωρομεθάνιο,HFIP,αιθανόλη) σε συγκεκριμένες 

αναλογίες παρασκευάσαμε δείγματα από τα οποία πήραμε εικόνες SEM ,για τη 

μελέτη του βαθμού αλλά και του  τρόπου  αυτοοργάνωσης  στο χώρο 

(νανοσφαίρες ή νανοϊνίδια). Με την προκύπτουσα δομή να εξαρτάται από την 

πολικότητα του διαλύτη που χρησιμοποιήθηκε. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  Βοc , Fmoc, Bhoc 

 

  Kατά τη διαδικασια της πεπτιδικής σύνθεσης τα αμινοξέα ενώνονται μέσω των 

α καβροξυλικών ομάδων και αμινομάδων με συγκεκριμένη σειρά. Ωστόσο 

πολλά αμινοξέα διαθέτουν πολλές πλευρικές αντιδραστικές ομάδες οι οποίες 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διάφορους τρόπους συμπεριλαμβανομένης 

της α καρβοξυλικής ομάδας και της α αμινομάδας κάτι που οδηγεί σε μείωση 

της απόδοσης παραγωγής του συγκεκριμένου πεπτιδίου. Έτσι λοιπόν 

αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες χημικές ομάδες για να διευκολύνεται η σύνθεση 

των πεπτιδίων με ακριβείς αλληλουχίες με ελάχιστες παράπλευρες 

αντιδράσεις. Αυτές οι προστατευτικές ομάδες χωρίζονται σε α καβροξυλικού 
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οξέος(C-terminal), α άμινο(Ν-terminal) και προστατευτικές ομάδες πλευρικής 

αλυσίδας. 

  

   Αρχικά λοιπόν στην προστατευτική ομάδα Fmoc (9H-fluoren-9-

ylmethoxycarbonyl) που αποτελεί Ν-terminal προστατευτική ομάδα 

χρησιμοποιείται μια βάση συνήθως πιπεριδίνη (20-50%) με διαλύτη DMF για 

να απομακρυνθεί και να εκτεθεί η αμινομάδα για προσβολή από άλλο 

αμινοξύ.Το πλεονέκτημα της είναι ότι διασπάται υπο πολύ ήπιες βασικές 

συνθήκες,αλλά είναι ιδιαίτερα σταθερή σε όξινες συνθήκες.Αυτό επιτρέπει σε 

άλλες προστατευτικές ομάδες ασταθείς σε οξέα και σταθερές κάτω από βασικές 

συνθήκες όπως η t- Boc να αντιδράσουν με την πλευρική αλυσίδα,μια 

διαδικασία που ονομάζεται ορθογώνια  προστατευτική στρατηγική. 

 

   Συνεχίζοντας η προστατευτική ομάδα  t-Βοc (tert-butyloxycarbonyl) 

προστατεύει προσωρινά την α-αμινομάδα.Στη μέθοδο αυτή η προστατευτική 

ομάδα είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένη με την αμινομάδα για να καταστείλει την 

πυρηνοφιλία.Για την απομάκρυνση της προστατευτικής ομάδας απαιτείται η 

χρήση τριφθοροξικού οξέος TFA με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργεία μιας 

θετικά φορτισμένης αμινομάδας η οποία μπορεί να συζευγχθεί με το 

νεοεισερχόμενο αμινοξύ.Έπειτα από κάθε αποπροστασία της συγκεκριμένης 

ομάδας απαιτείται καθαρισμός με DMF. 

 

   Γενικά στη διαδικασία της αυτοοργάνωσης των πεπτιδίων με χρωμοφόρα έχει 

παρατηρηθεί πως η χρήση των προστατευτικών ομάδων βοηθά στο 

aggregation  καθώς στην τρισδιάστατη δομή που επιτυγχάνεται οι 

προστατευτικές ομάδες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μέσω του (π stacking) 

που δημιουργούν σχηματίζουν τα διαφορετικά φύλλα(sheets) στο χώρο. 

  Παράλληλα έχει παρατηρηθεί η ιδιότητα αυτή των προστατευτικών ομάδων 

και σε άλλα πεπτίδια πλην της διφαινυλαλανίνης όπως η τρυπτοφάνη-

φαινυλαλανίνη. 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0  

4.1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ  BDP-F(L)F(L)-Fmoc 

 

 Mr (g·mol−1) M(mgr) V(ml) equivalent 

BDP-NH2 339 30 -- 1 

Fmoc-F(l)F(l)-
OH 

534,61 57,09 -- 1,2 

DCC 206,33 21,78 -- 1,2 

HOBt 135,12 14,26 -- 1,2 

DCM 84,93 -- 5 -- 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗΣ-BODIPY 
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  Tο αντιδραστήριο DCC (N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide) είναι μια οργανική 

ένωση που χρησιμοποιείται για την ένωση αμινοξέων στη διαδικασία της 

πεπτιδικής σύνθεσης ενισχύoντας την ηλεκτροφιλικότητα της καρβοξυλικής 

ομάδας.Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την απόσπαση του 

πρωτονίου από την καρβοξυλομάδα του πεπτιδίου διφαινυλαλανίνης, 

δημιουργώντας ένα αρνητικό φορτίο στο οξυγόνο που με τη σειρά του 

προσβάλλει τον κεντρικό άνθρακα του αντιδραστηρίου. Έτσι δημιουργείται το 

ενδιάμεσο που φαίνεται στο σχήμα.Στη συνέχεια το αντιδραστηρίο HOBt 

(Hydroxybenzotriazole) προσβάλλει την καρβοξυλομάδα του ενδιαμέσου 

προιόντος σχηματίζοντας ουρία σαν παραπροιόν και δημιουργεί το υπόστρωμα 

για τη σύνδεση του χρωμοφόρου bodipy μέσω της αμινομάδας που φέρει. 

Στάδιο 1ο  

  Σε σφαιρική φιάλη των 25ml με μαγνητάκι ανάδευσης και μέσα σε παγόλουτρο 

προστέθηκαν 57,09 mgr Fmoc-F(l)F(l)-OH  21,78 DCC mgr , 14,26 mgr HOBt 

και 5 ml DCM.Αφήσαμε για ανάδευση 30 λεπτά και στη συνέχεια προσθέσαμε 

τα 30 mgr BDP-NH2.Συνεχίστηκε η ανάδευση για 2 ώρες.Τερματίσαμε την 

ανάδευση , αφαιρέσαμε το παγόλουτρο και καλύψαμε την σφαιρική με 

αλουμινόχαρτο καθώς δεν θέλαμε το χρωμοφόρο μας να εκτείθεται στο φώς 

καθώς αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του μιας και η bodipy είναι 

φωτοευαίσθητη.Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήσαμε έλεγχο 

TLC(χρωματογραφία χάρτου) με διαλύτη διχλωρομεθάνιο και διαπιστώσαμε 

πως η αντίδραση είχε ολοκληρωθεί. 

 

Στάδιο 2ο 



39 
 

Εκχυλίσεις με διαλύτη 

    Εκχύλιση είναι η μεταφορά μιας διαλυμένης ουσίας από τη μια φάση στην 

άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εκχύλιση υδατικού διαλύματος 

(Η2Ο (aq))  με οργανικό διαλύτη(CH2Cl2). Oι λόγοι που πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις, είναι για την απομόνωση καθαρής οργανικής φάσης που περιείχε 

το προϊόν και το αντιδρών σε μικρή ποσότητα. Επίσης, για την απομάκρυνση 

ουσιών που παρεμπόδιζαν τον περαιτέρω διαχωρισμό, όπως το DCC και το 

HOBt. Σε εκχυλιστική χοάνη των 250 ml έγινε η μεταφορά του διαλύματος από 

την σφαιρική φιάλη . Παρατηρήθηκε ο διαχωρισμός φάσεων μεταξύ του 

οργανικού διαλύτη (CH2Cl2) και της υδατικής φάσης.Εν συνεχεία, η εκχυλιστική 

πωματίστηκε με γυάλινο καπάκι. Συνεχώς, γινόταν ισχυρή ανάδευση του 

διαλύματος μέσα στη διαχωριστική χωάνη, αλλά μετά από κάθε ανάδευση 

άνοιγε η στρόφιγγα για τη μείωση της πίεσης μέσα στην εκχυλιστική χωάνη.  

Έπειτα, στερεωνόταν η διαχωριστική χοάνη σε στεφάνη έως ότου έρθουν οι 

δύο φάσεις σε ισορροπία και διαχωριστούν με μεγάλη διακριτική ικανότητα. H 

διαδικασία που ακολούθησε για τις  υπόλοιπες εκχυλίσεις ήταν ακριβώς η 

ίδια.Μετά τις εκχυλίσεις ακολούθησε απόσταξη με το ρότορα,για την 

απομάκρυνση του διαλύτη CH2Cl2 από εκχυλίσεις.  

Με τη διαδικασία των εκχυλίσεων απομακρύνθηκαν ενώσεις που 

παρεμπόδιζαν την περαιτέρω επεξεργασία απομόνωσης του προϊόντος.  

 

 

Στάδιο 3ο 

  Εν συνεχεία, ακολούθησε το φιλτράρισμα του προϊόντος, με κολώνα υγρής 

χρωματογραφίας. Στήθηκε η χρωματογραφική στήλη, ως χρωματογραφικό 

υλικό εισήχθη η silica gel (SiO2) , ενώ ως διαλύτης έκλουσης αρχικά ήταν το 

CH2Cl2  για το πακετάρισμα .Οι διαστάσεις της κολώνας βρέθηκαν 5 cm x 2 cm 

. Πρώτα από όλα , στην κολώνα μπήκε το βαμβάκι και μετέπειτα η άμμος. Για 

επιβεβαίωση προστέθηκε διαλύτης στην κολώνα . Η silica gel διαλύθηκε στον 

διαλύτη και σιγά σιγά προστέθηκε στην κολώνα χρωματογραφίας. Το 

πακετάρισμα έγινε και έπεσε από πάνω άμμος για να μπορεί να συγκρατεί 

τυχών άλατα και για να μην χαλάσει η silica κατά τη φόρτωση του δείγματος. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η φόρτωση της ένωσης με τη βοήθεια μιας πιπέτας 

και αφήνετε ώστε να κατέβει.Ακόμα χρησιμοποιήθηκε και διαλύτης αιθανόλης 

0,5% αραιώνοντας 1,5 ml αιθανόλης σε 300 ml διχλωρομεθάνιο όπου λόγω 

μεγαλύτερης πολικότητας οι στοιβάδες διαχωρίστηκαν γρηγορότερα. 

Συλλέχθηκε η ένωση και αποστάχθηκε στο ρότορα .Η κολώνα διήρκησε 3 ώρες 

Απόδοση της αντίδρασης 
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   Η μάζα του τελικού προϊόντος που συλλέχθηκε ανερχόταν στα 48 mgr. Οπότε 

η απόδοση της αντίδρασης υπολογίζεται ως εξής. Τα mol της αρχικής ένωσης 

που θεωρητικά θα αντιδρούσαν όλα, αφού η αντίδραση είναι 1:1,2  nθεωρ. = 

0,0885 moles. Όμως, τα πραγματικά moles που παράχθηκαν κατά την 

αντίδραση είναι nπραγμ. = mπρο. / Mr προ. =0,066 mmoles.  Οπότε, η απόδοση της 

αντίδρασης θα είναι α1=( nπραγμ. / nθεωρ.) *100% => 74,57 

 

Λήψη φάσματος μάζας (Maldi-Tof) 

 

   H ένωση BDP-F(L)F(L)-Fmoc διαλύθηκε σε CH2Cl2 και με πιπέτα Gilson έγινε 

σποτάρισμα 20 μl πάνω στην πλάκα για το Maldi-Tof. Έγιναν 2 spots , ένα 

χωρις matrix δείγμα και ένα με αυτό. Το matrix χρησιμοποιήθηκε για προστασία 

της ένωσης. 

 

Λήψη φάσματος NMR 

 

 

NH 

c 

b 

a 
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4.2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ  BDP-F(L)F(L)-Boc 

 

 Mr(g·mol-1) M(mgr) V(ml) equivalent 

BDP-NH2 339 30 -- 1 

Boc-F(l)F(l)-
OH 

412 43,50 -- 1,2 

DCC 206,33 21,78 -- 1,2 

HOBt 135,12 14,26 -- 1,2 

DCM 84,93 -- 5 -- 

 

Στάδιο 1ο 

  Σε σφαιρική φιάλη των 25ml με μαγνητάκι ανάδευσης και μέσα σε παγόλουτρο 

προστέθηκαν 43,50 mgr Boc-F(L)F(L)-OH  21,78 DCC mgr ,14,26 mgr HOBt 

και 5 ml DCM.Αφήσαμε για ανάδευση 30 λεπτά και στη συνέχεια προσθέσαμε 

τα 30 mgr BDP-NH2.Συνεχίστηκε η ανάδευση για 2 ώρες.Τερματίσαμε την 

ανάδευση , αφαιρέσαμε το παγόλουτρο και καλύψαμε την σφαιρική με 

αλουμινόχαρτο καθώς δεν θέλαμε το χρωμοφόρο μας να εκτείθεται στο φώς 

καθώς αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του μιάς και η bodipy είναι 

φωτοευαίσθητη.Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήσαμε έλεγχο 

TLC(χρωματογραφία χάρτου) με διαλύτη διχλωρομεθάνιο και διαπιστώσαμε 

πως η αντίδραση είχε ολοκληρωθεί.  
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Στάδιο 2ο 

   Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εκχύλιση υδατικού διαλύματος 

(Η2Ο (aq))  με οργανικό διαλύτη(CH2Cl2). Oι λόγοι που πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις, για την απομάκρυνση ουσιών που παρεμπόδιζαν τον περαιτέρω 

διαχωρισμό, όπως το DCC και το HOBt. Σε εκχυλιστική χοάνη των 250 ml έγινε 

η μεταφορά του διαλύματος από την σφαιρική φιάλη . Παρατηρήθηκε ο 

διαχωρισμός φάσεων μεταξύ του οργανικού διαλύτη (CH2Cl2) και της υδατικής 

φάσης.Εν συνεχεία, η εκχυλιστική πωματίστηκε με γυάλινο καπάκι. Συνεχώς, 

γινόταν ισχυρή ανάδευση του διαλύματος μέσα στη διαχωριστική χωάνη, αλλά 

μετά από κάθε ανάδευση άνοιγε η στρόφιγγα για τη μείωση της πίεσης μέσα 

στην εκχυλιστική χοάνη.  

Έπειτα, στερεωνόταν η διαχωριστική χοάνη σε στεφάνη έως ότου έρθουν οι 

δύο φάσεις σε ισορροπία και διαχωριστούν με μεγάλη διακριτική ικανότητα. H 

διαδικασία που ακολούθησε για τις  υπόλοιπες εκχυλίσεις ήταν ακριβώς η 

ίδια.Μετά τις εκχυλίσεις ακολούθησε απόσταξη με το ρότορα,για την 

απομάκρυνση του διαλύτη CH2Cl2 από τις εκχυλίσεις.  

Με τη διαδικασία των εκχυλίσεων απομακρύνθηκαν ενώσεις που 

παρεμπόδιζαν την περαιτέρω επεξεργασία απομόνωσης του προϊόντος.  

Στάδιο 3ο 

  Για τον περαιτέρω καθαρισμό του προιόντος κάναμε χρωματογραφία στήλης 

με silica και διαλύτη διχλωρομεθάνιο.Ακόμα χρησιμοποιήθηκε και διαλύτης 

αιθανόλης 1% αραιώνοντας 3 ml αιθανόλης σε 300 ml διχλωρομεθανίου όπου 

λόγω μεγαλύτερης πολικότητας οι στοιβάδες διαχωρίστηκαν γρηγορότερα.Εν 

τέλει πήραμε τα κλάσματά μας και τα αποστάξαμε στο ρότορα. Η κολώνα 

διήρκησε 3 ώρες. 

 

Απόδοση της αντίδρασης 

 Η μάζα του τελικού προϊόντος που συλλέχθηκε ανερχόταν στα 52 mgr. Οπότε 

η απόδοση της αντίδρασης υπολογίζεται ως εξής. Τα mol της αρχικής ένωσης 

που θεωρητικά θα αντιδρούσαν όλα, αφού η αντίδραση είναι 1:1,2 nθεωρ.=0, 10 

moles. Όμως, τα πραγματικά moles που παράχθηκαν κατά την αντίδραση είναι 

nπραγμ. = mπρο. / Mr προ. = 52 mgr/ 763,72 gr/mol => nπραγμ. =0,081 moles. Οπότε, 

η απόδοση της αντίδρασης θα είναι α1=( nπραγμ. / nθεωρ.) *100% => α2= 81 

%. 
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Λήψη φάσματος μάζας (Maldi-Tof) 

H ένωση BDP-F(L)F(L)-Boc διαλύθηκε σε CH2Cl2 και με πιπέτα Gilson έγινε 

σποτάρισμα 20 μl πάνω στην πλάκα για το Maldi Tof. Έγινα 2 spots , ένα χωρις 

matrix δείγμα και ένα με αυτό. Το matrix χρησιμοποιήθηκε για προστασία της 

ένωσης.  

 

Λήψη φάσματος NMR 

Πρώτα από όλα για τη λήψη του φάσματος NMR προαπαιτείται η προετοιμασία 

του δείγματος. Το (1/200)*10-3 του Μοριακού Βάρους  είναι η μάζα που έπρεπε 

να διαλυθεί σε διαλύτη δευτεριομένο χλωροφόρμιο(CDCl3 ). Οπότε για τη 

συγκεκριμένη ένωση χρειάστηκαν 1,7 mgr, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ειδικό 

tube για NMR και διαλύθηκαν με το δευτεριομένο διαλύτη.  

          

 

 

 

Χαρακτηριστικά του ΡΝΑ(peptide nucleic acid) 

c 
a b 

tBu 

NH 

a 

c 

b tBu 
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  Τα PNA ολιγονουκλεοτίδια έχουν μοναδικές ιδιότητες οι οποίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές στη βιοχημεία και μοριακή βιολογία.Τα 

ολιγονουκλεοτίδια αυτά έχουν τη δυνατότητα να συναρμόζονται  στο DNA/RNA 

με μεγαλύτερη ευκολία από ότι το ίδιο το DNA/RNA παρόλο που δεν είναι 

νουκλεικό οξύ αλλά ένα ουδέτερο μόριο.Αυτή η απουσία του αρνητικού φορτίου 

οδηγεί σε μεγάλη σταθερότητα καθώς αποφεύγονται οι ηλεκτροστατικές 

απωθήσεις.Όπως λοιπόν το DNA/RNA μπορούν να αλληλεπιδράσουν με 

χρωμοφόρα,έτσι και τα ολιγονουκλεοτίδια μπορούν να σημανθούν με 

φθορίζουσες χρωστικές σε στερεή ή υγρή φάση. 

 Η αυξημένη εξειδίκευση του PNA στο σχηματισμό υβριδικών διπόλων με 

DNA/RNA σημαίνει ότι τα αταίριαστα ζεύγη βάσεων είναι ιδιαίτερα ασταθή.Έτσι 

το PNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής σημειακών μεταλλάξεων. 

 Εξαιτίας της έλλειψης ευαισθησίας σε συγκεντρώσεις άλατος οι ανιχνευτές 

αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θεραπευτικές εφαρμογές.Παράλληλα 

καθώς το PNA αποτελλεί ένα αφύσικο μόριο δεν μπορεί να αποτελέσει 

υπόστρωμα για ένζυμα τα οποία τροποποιούν το DNA.Αν και κάποιες 

ενδομοριακές νουκλεάσες είναι σε θέση να αποικοδομήσουν το PNA δεν είναι 

σε θέση να το κάνουν με τα ολιγομερή του. 

Για τη σύνθεση μονομερών τμημάτων PNA ։  

 

Η προστατευμένη με Bhoc ετεροκυκλική βάση (ή απροστάτευτη θυμίνη) 

αλκυλιώνεται στη θέση 2 με βρωμοοξικό οξύ. Η προκύπτουσα νουκλεοβάση 

ενώνεται με το προστατευμένο με Fmoc 2-((2-aminoethyl) amino) acetate για 

να παραχθεί το μονομερές του ΡΝΑ 

 

 

 

 

  Καθώς η χημεία της σύνθεσης των ολιγονουκλεοτιδίων ΡΝΑ είναι διαφορετική 

από εκείνη της σύνθεσης του DNA/RNA διαφορετικοί τύποι προστατευτικών 



45 
 

ομάδων απαιτούνται για τις ετεροκυκλικές βάσεις. Η ομάδα Bhoc 

βενζυδρυλοξυκαρβονύλιο χρησιμοποιείται για την προστασία των πρωτοταγών 

αμινών των ετεροκυκλικών βάσεων. Έτσι το ΡΝΑ που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία για να ενωθεί με την πορφυρίνη ΤΡΡ είναι το ακόλουθο։  

 

 

 

 

 

 

4 . 3  Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η  Τ Ο Υ  T P P - N H - P N A  

  

 

 

 Mr(g·mol-1) M(mgr) V(ml) equivalent 

TPP-NH2 631 50 -- 1 

C40H35N7 O8 741,76 70,467 -- 1,2 
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DCC 206,33 19,60 -- 1,2 

DCM 84,93 -- 5 -- 

HOBt 135,12 12,83 -- 1,2 

 

Στάδιο 1ο  

  Σε σφαιρική φιάλη των 50ml με μαγνητάκι ανάδευσης και μέσα σε παγόλουτρο 

προστέθηκαν 70,46 mgr πεπτιδίου  19,60 mgr DCC , 12,83 mgr HOBt και 5 ml 

διχλωρομεθάνιο..Αφήσαμε για ανάδευση 30 λεπτά και στη συνέχεια 

προσθέσαμε τα 50 mgr ΤΡΡ-NH2. Συνεχίστηκε η ανάδευση για 48 ώρες σε 

σταθερή θερμοκρασία 5 OC στο coldroom.Τερματίσαμε την ανάδευση, 

αφαιρέσαμε το παγόλουτρο και καλύψαμε την σφαιρική με αλουμινόχαρτο 

καθώς δεν θέλαμε το χρωμοφόρο μας να εκτείθεται στο φώς καθώς 

αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του μιάς και οι πορφυρίνες είναι 

φωτοευαίσθητες.Πραγματοποιήσαμε έλεγχο TLC(χρωματογραφία χάρτου) με 

διαλύτη διχλωρομεθάνιο και διαπιστώσαμε πως η αντίδραση είχε ολοκληρωθεί.  

 

Στάδιο 2ο  

   Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε εκχύλιση υδατικού διαλύματος 

(Η2Ο (aq))  με οργανικό διαλύτη(CH2Cl2). Oι λόγοι που πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις, για την απομάκρυνση ουσιών που παρεμπόδιζαν τον περαιτέρω 

διαχωρισμό, όπως το DCC και το HOBt. Σε εκχυλιστική χοάνη των 250 ml έγινε 

η μεταφορά του διαλύματος από την σφαιρική φιάλη . Παρατηρήθηκε ο 

διαχωρισμός φάσεων μεταξύ του οργανικού διαλύτη (CH2Cl2) και της υδατικής 

φάσης.Εν συνεχεία, η εκχυλιστική πωματίστηκε με γυάλινο καπάκι. Συνεχώς, 

γινόταν ισχυρή ανάδευση του διαλύματος μέσα στη διαχωριστική χωάνη, αλλά 

μετά από κάθε ανάδευση άνοιγε η στρόφιγγα για τη μείωση της πίεσης μέσα 

στην εκχυλιστική χοάνη.  

 Έπειτα, στερεωνόταν η διαχωριστική χοάνη σε στεφάνη έως ότου έρθουν οι 

δύο φάσεις σε ισορροπία και διαχωριστούν με μεγάλη διακριτική ικανότητα. H 

διαδικασία που ακολούθησε για τις  υπόλοιπες εκχυλίσεις ήταν ακριβώς η 

ίδια.Μετά τις εκχυλίσεις ακολούθησε απόσταξη με το ρότορα,για την 

απομάκρυνση του διαλύτη CH2Cl2 από τις εκχυλίσεις.  

Με τη διαδικασία των εκχυλίσεων απομακρύνθηκαν ενώσεις που 

παρεμπόδιζαν την περαιτέρω επεξεργασία απομόνωσης του προϊόντος.  

Στάδιο 3ο  
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  Στη συνέχεια για να καθαρίσουμε την πορφυρίνη από τα παραπροιόντα της 

αντίδρασης πραγματοποιήσαμε χρωματογραφία στήλης σε κολώνα μικρών 

διαστάσεων με διαλύτη διχλωρομεθάνιο.Ακόμα χρησιμοποιήθηκε μείγμα 

διαλυτών διχλωρομεθάνιο-αιθανόλη 98%-2% καθώς και διχλωρομεθάνιο-

μεθανόλη 98%-2% ώστε λόγω αυξημένης πολικότητας να κατέβει η ουσία μας 

σε μικρότερο χρόνο. Εν τέλει πήραμε τα κλάσματά μας και τα αποστάξαμε στο 

ρότορα. Η κολώνα διήρκησε 4,5 ώρες. 

 

Απόδοση της αντίδρασης 

Η μάζα του τελικού προϊόντος που συλλέχθηκε ανερχόταν στα 60 mgr. Οπότε 

η απόδοση της αντίδρασης υπολογίζεται ως εξής. Τα mol της αρχικής ένωσης 

που θεωρητικά θα αντιδρούσαν όλα, αφού η αντίδραση είναι 1:1,2  nθεωρ. = 

0,095 moles. Όμως, τα πραγματικά moles που παράχθηκαν κατά την 

αντίδραση είναι nπραγμ. = mπρο. / Mr προ. = 60 mgr/ 1355,5 gr/mol => nπραγμ. =0,044 

moles. Οπότε, η απόδοση της αντίδρασης θα είναι α1=( nπραγμ. / nθεωρ.) 

*100% => α3=46,5 % 

 

Λήψη φάσματος NMR 

   Για τη λήψη του φάσματος NMR προαπαιτείται η προετοιμασία του δείγματος. 

Το (1/200)*10-3 του Μοριακού Βάρους  είναι η μάζα που έπρεπε να διαλυθεί σε 

διαλύτη δευτεριομένο χλωροφόρμιο( CDCl3 ). Οπότε για τη συγκεκριμένη 

ένωση με Μr 1355,50 χρειάστηκαν 2,71 mgr, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ειδικό 

tube για NMR και διαλύθηκαν με το δευτεριομένο διαλύτη.  

 

 

 

 

 

 

  

pyr 

Fmoc 

bhoc 
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sss 

 

 

  

Σύγκριση φασμάτων NMR για τις ενώσεις BDP-FF-Fmoc και BDP-FF-Boc 
στο κόκκινο βλέπουμε τη χαρακτηριστική προστατευτική ομάδα t- Boc κοντά 

στο 1,3 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥΔΡΟΥ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ( DRY CH2Cl2) 

 

   Αρκετές αντιδράσεις απαιτούν άνυδρες συνθήκες, διότι τα μόρια νερού 

μπορεί να αντιδρούν με κάποιο αντιδραστήριο είτε βίαια  είτε απλώς να το 

καταστρέφουν.Στη συγκεκριμένη περίπτωση η λήψη εικόνων SEM απαιτούσαι 

την παρασκευή dry CH2Cl2 .  

  Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε συσκευή κάθετης απόσταξης . Στο κάτω μέρος 

υπήρχε μια δίλαιμη φιάλη των 1000 ml , ο πλάγιος λαιμός της σφαιρικής φιάλης 

ήταν κλειστός με γυάλινο πώμα και πλαστικό σφυγκτιράκι . Ο όρθιος λαιμός 

ήταν συνδεδεμένος με μια φιάλη των 1000 ml με 2 λαιμούς πάνω και κάτω και 

άλλους 2 πλάγιους λαιμούς κλειστούς με πώμα, όπου χρησίμευσαν για τη 

συλλογή του dry διαλύτη με μια σύριγγα.  

  Στον πάνω λαιμό είχε εφαρμοστεί κάθετος ψυκτήρας. Ο κάτω λαιμός περιείχε 

μια στρόφιγγα που επικοινωνούσαν ανά 2 είσοδοι κάθε φορά. Η φιάλη με την 

έξοδο , για τη συλλογή του dry διαλύτη, η φιάλη με  τον λαιμό για να γυρίζει 

πίσω ο διαλύτης και η φιάλη όταν είναι κλειστή. Η πάνω φιάλη περιείχε μια 

ειδική παγίδα για τη συλλογή του dry CH2Cl2 και όχι υγρασίας. Η κάτω φιάλη 

βρισκόταν πάνω σε φωλιά θέρμανσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί ομαλή 

θέρμανση γύρω από τη φιάλη. Ο κάθετος ψυκτήρας ήταν συνδεδεμένος με την 

αντλία κενού-αερίου, για την απομάκρυνση της υγρασίας της ατμόσφαιρας και 

γενικά μορίων της ατμόσφαιρας. 

 Έπειτα, διοχετεύτηκε αέριο αργώ για την πλήρη απομάκρυνση του αέρα . Η 

αντλία κενού-αερίου δούλευε ως εξής: Αρχικά, έκλεισαν οι βαλβίδες του αερίου 

που στην περίπτωση αυτή είναι το Αργό (Ar) και του κενού και ανοίξε το 

σύστημα του κενού. Όταν το σύστημα έρθει σε ισορροπία, δηλαδή όταν 

σταματήσει ο θόρυβος της συσκευής του κενού, ανοίξε η στρόφιγγα της φιάλης. 

Όταν πραγματοποιήθηκε η επιβεβαίωση ότι το σύστημα ήρθε σε ισορροπία 

έκλεισε η κεντρική παροχή του κενού και άνοιξε η παροχή του αερίου αφού έχει 

κλείσει η στρόφιγγα στην συσκευή της φιάλης. Όταν το σύστημα ήρθε σε 

ισορροπία, δηλαδή όταν άρχισαν να παράγονται φυσαλίδες στην παγίδα 

λαδιού του αερίου, άνοιξε η  στρόφιγγα και το αέριο έρχεται στο εσωτερικό του 

συστήματος απόσταξης.  

Στην συνέχεια, τέθηκε σε λειτουργία η θερμαντική συσκευή και ρυθμίστηκε η 

ροή του νερού στον κάθετο ψυκτήρα έτσι ώστε, η είσοδος του νερού να γινόταν 

από το κάτω ακροφύσιο και η έξοδος του από το επάνω. Με τον τρόπο αυτό 
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δεν μπορεί να λάβει χώρα η απόσταξη του διαλύτη, διότι αυτός ψύχεται στην 

άκρη του ψυκτήρα. Μετά το πέρας 1 ώρας βρασμού συλλέχθηκε ο dry διαλύτης. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΩΝ SEM 

 

    Σε αναλυτικό ζυγό 5 δεκαδικών ψηφίων αρχικά ζυγίζαμε το vial 

χρησιμοποιώντας γάντια για να μην επηρεαστεί το βάρος του vial από το 

λίπος του δέρματος καθώς η ακρίβεια ήταν μεγάλη.Στη συνέχεια προσθέταμε 

μικρή ποσότητα δείγματος από την ένωσή μας στο vial και 

ξαναζυγίζαμε.Αφαιρούσαμε την τελική μάζα από την αρχική και βρίσκαμε τη 

μάζα του δείγματος.Σε όλα τα δείγματα η συγκέντρωση θέλαμε να είναι (1mM) 

οπότε κάναμε τις απαραίτητες πράξεις και βρίσκαμε τον όγκο του διαλύτη που 

έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε. 

 Dry BDP-F(L)F(L)-Boc με διαλύτη διχλωρομεθάνιο-επτάνιο 2:8 

Mvial= 4,42981  mgr.                             

Mvial+ουσίας= 4,43113  mgr. 

Mουσίας = 1,3 mgr.                                       C=n/V ↔ C=m/V*Mr 

Mr ένωσης= 748,69 

Άρα ο απαιτούμενος όγκος είναι 1,772ml και αφού η αναλογία είναι DCM-

HEPTANE 2/8 απαιτούνται 0,354 ml DCM και 1,418 ml HEPTANE. 

 

 Dry BDP- F(L)F(L)-Fmoc με διαλύτη διχλωρομεθάνιο-επτάνιο 2:8 

Mvial=4,46990  mgr. 

Mvial+ουσίας=4,47114  mgr. 

Μουσίας= 1,24 mgr.                                                    C=n/V ↔ C=m/V*Mr 

Mr ένωσης=870,81 

Άρα ο απαιτούμενος όγκος είναι 1,449ml και αφού η αναλογία είναι DCM-

HEPTANE 2:8 απαιτούνται 0,290 ml DCM και 1,1592 ml HEPTANE. 

 

 

 Dry BDP-F(L)F(L)-Boc με διαλύτη διχλωρομεθάνιο-επτάνιο 1:1 

 

Mvial=4,41056  mgr  
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Mvial+ουσίας=4,41139  mgr  

 

Μουσίας= 0,83 mgr .                                           C=n/V ↔ C=m/V*Mr 

          Mr ένωσης= 748,69 

Άρα ο απαιτούμενος όγκος είναι 1,1313ml και αφού η αναλογία είναι DCM-

HEPTANE 2:8 απαιτούνται 0,566 ml DCM και 0,566 ml HEPTANE  

 

 Dry BDP- F(L)F(L)-Fmoc με διαλύτη διχλωρομεθάνιο-επτάνιο 1:1 

        

 Mvial=4,40375  mgr  

 

Mvial+ουσίας=4,45475  mgr  

 

Μουσίας= 0,65 mgr .                                           C=n/V ↔ C=m/V*Mr 

          Mr ένωσης= 870,81 

     Άρα ο απαιτούμενος όγκος είναι 0,760ml και αφού η αναλογία είναι 

DCMHEPTANE 1:1 απαιτούνται 0,380 ml DCM και 0,380 ml HEPTANE 

 

  Αφότου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των δειγμάτων ,αποθηκεύτηκαν σε 

σκοτεινό χώρο για 24 ώρες.Την επόμενη μέρα είμασταν σε θέση να πάρουμε 

BDP F(l)F(l) Boc 2:8 
DCM/HEPTANE 

BDP F(l)F(l) Fmoc 2:8 
DCM/HEPTANE BDP F(l)F(l) Boc 

1:1 DCM/HEPTANE 

BDP F(l)F(l) Fmoc 
1:1 DCM/HEPTANE 
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εικόνες SEM(scanning electron microscope).Mε τις εικόνες να είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BDP F(L)F(L)Boc 2:8 DCM/HEPTANE 



53 
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BDP F(L)F(L) Fmoc 2:8 DCM/HEPTANE 
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BDP F(L)F(L)Boc 1:1 DCM/HEPTANE 

BDP F(L)F(L)Fmoc 1:1 DCM/HEPTANE 
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 Για τις εικόνες SEM της ένωσης ΤΡΡ-ΝΗ-ΡΝΑ ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία μόνο που αυτή τη φορά οι διαλύτες που χρησιμοπιήθηκαν ήταν το 

διχλωρομεθάνιο με αιθανόλη 2:8 και το HFIP με αιθανόλη 2:8 

  

TPP-NH-PNA DCM/EtOH 2:8   
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TPP-NH-PNA HFIP/EtOH 
2:8 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Έπειτα τη λήψη των εικόνων SEM παρατηρήσαμε πως μόνο στην ένωση 

BDP-F(L)F(L)-Boc με αναλογία διαλυτών 2։ 8 διχλωρομεθάνιο/επτάνιο είχαν 

δημιουργηθεί ινίδια σε αντίθεση με την ένωση BDP-F(L)F(L)-Fmoc στην οποία 

η αυτοοργάνωση έγινε με τη μορφή νανοσφαιριδίων τόσο με τη χρήση 

διχλωρομεθανίου/επτανίου 2։ 8 όσο και στη αναλογία 1։ 1 των ίδιων διαλυτών. 

 Στην ένωση της ΤΡΡ-NH-ΡΝΑ η αυτοοργάνωση έγινε με τη μορφή 

νανοσφαιρών και στις δυο περιπτώσεις HFIP/EtOH 2։ 8 DCM /EtOH 2։ 8. 

 Γίνεται κατανοητό πως τόσο το πεπτίδο διφαινυλαλανίνης όσο και το πεπτίδο 

ΡΝΑ είναι ευλίγιστα και εύκολο στο να στρίβουν στο χώρο χωρίς να σπάνε οι 

δεσμοί τους. Αποτελούν τον βασικό παράγοντα της δυνατότητας 

αυτοοργάνωσης των υβριδίων πορφυρίνη-πεπτίδο και bodipy-πεπτίδο και των 

ιδιοτήτων που αυτά φέρουν. Ταυτόχρονα οι διαλύτες παίζουν σημαντικό ρόλο 

στον τρόπο αυτοοργάνωσης όπως είδαμε και προηγουμένως 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ AGGREGATION 

 

   Όπως αναφέραμε και προηγουμένως οι δομές των παραγώγων των 

πορφυρινών και των bodipy ενωμένων με πεπτίδια δεν είναι τυχαίες στο χώρο 

καθώς οι συγκεντρώσεις και οι αναλογίες των διαλυτών καθορίζουν τη 

μορφολογία τους. Γενικότερα η αυτοσυναρμολόγηση των χρωστικών όπως οι 

bodipy και οι πορφυρίνες σε υγρή ή στερεή κατάσταση είναι ένα σύνηθες 

φαινόμενο βασιζόμενο στις  δυνάμεις van der Waals που αναπτύσονται 

ανάμεσα στα μόρια. Οι διαφορές σε αυτά τα συσσωματώματα εμφανίζουν 

διακριτές αλλαγές στη ζώνη απορρόφησης συγκριτικά με τα μονομερή τους. 

Από τις φασματικές μετατοπίσεις έχουν παρατηρηθεί διαφορετικά μοτίβα 

αυτοσυναρμολόγησης ,με τα βασικά να είναι οι  Η bands (από το hypsochromic) 

και οι J bands (από το Jelly)  

  Μελέτες πάνω σε αυτούς τους τύπους αυτοσυναρμολόγησης έχουν δείξει πως 

αυτές οι δομές υπάρχουν και σε μονοδιάστατα συσσωματώματα με τις μορφές  

brickwork,ladder,staircase. Στα J aggregates έχει προταθεί ο brickwork τρόπος 

διευθέτησης των μονομερών στο χώρο,κατά τον οποίο τα μονομερή είναι 

διευθετιμένα το ένα δίπλα στο άλλο οριζόντια ,με την αρχή του ενός να 

βρίσκεται πάνω από το τέλος του άλλου μονομερόυς. (head to tail). Στα Η 

aggregates τα μόρια των μονομερών τοποθετούνται παράλληλα 

δημιουργώντας το λεγόμενο sandwich-type arrangement. 
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   Oι αλλαγές σε αυτούς τους τύπους αυτοοργάνωσης οδηγούν σε μετατοπίσεις 

στο φάσμα απορρόφησης καθώς αλλάζουν οι ενέργεις των δονητικών τους 

επιπέδων. Παρόλο που και στους 2 τρόπους τα μονομερή στα φύλλα είναι 

διευθετημένα παράλληλα γίνεται κατανοητό πως αλλάζει η γωνία μεταξύ αυτών 

των φύλλων και συγκεκριμένα στα J aggregates μικραίνει. Στα Η aggregates η 

χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση είναι πιο σταθερή,με αποτέλεσμα η 

μεταπήδηση από την διεγερμένη κατάσταση στη θεμελιώδη να γίνεται πολύ 

γρήγορα.(μεταξύ των 2 excitonic bands που έχουν δημιουργηθεί), και η 

απώλεια ενέργειας να μην είναι μέσω ακτινοβολίας όπως στις θερμικές 

απώλειες. Κυρίως αυτού του λόγου τα Η aggregates έχουν χαμηλό φθορισμό 

που ανιχνεύεται δύσκολα. 

 

  Στα J aggregates οι επιτρεπτές μεταβάσεις γίνονται μόνο στα χαμηλής 

ενέργειας επίπεδα και χαρακτηρίζονται με μικρές γραμμές stokes στο φθορισμό 

αλλά υψηλή κβαντική απόδοση σε αντίθεση με τα Η aggregates.Παρατηρώντας 

τα φάσματα απορρόφησης μονομερών και πολυμερών ενώσεων και 

συγκρίνοντάς τα μπορούμε να υποθέσουμε τον τύπο aggregation που έχει 

επιτευχθεί στην ένωση. 
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ΦΑΣΜΑΤΑ UV Vis  

 

BDP-F(L)F(L)-Boc DCM/Heptane 2:8  1Mm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BDP-F(L)F(L)-Fmoc  DCM/Heptane (2:8) , (1:1)  1mM 
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