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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι να δείξουμε κατά πόσο θα μπο-

ρούσαν οι χημικές μετατοπίσεις, δ 99Ru NMR, των συμπλόκων ρουθηνίου με αντικαρ-

κινική δράση,να θεωρηθούν ένας κρίσιμος περιγραφέας για την ανάπτυξη μοντέλων 

σχέσης δομής-δραστικότητας (QSAR) μιας παραμέτρου. Από προηγούμενη μελέτη της 

ομάδας του κ. Τσίπη, για τα σύμπλοκα του λευκοχρύσου, είχε αναδειχτεί η σημασία 

των χημικών μετατοπίσεων 195Pt NMR στην ανάπτυξη μοντέλων συσχέτισης δομής-

δραστικότητας (QSAR) για αντικαρκινικά φάρμακα που βασίζονται στον λευκόχρυσο 

[1]. Με βάση τα μοντέλα αυτά μπορούμε να προβλέψουμε την κυτταροτοξικότητα μιας 

ευρείας σειράς αντικαρκινικών φαρμάκων που βασίζονται στο λευκόχρυσο μόνο με 

βάση τις χημικές μετατοπίσεις 195Pt NMR είτε αυτές υπολογίζονται θεωρητικά είτε 

προσδιορίζονται πειραματικά. Επομένως θέλουμε να διερευνήσουμε αν ισχύει το ίδιο 

και με τις χημικές μετατοπίσεις 99Ru NMR. Για αυτό το λόγο μελετήθηκαν οι δομικές, 

ενεργειακές, φασματοσκοπικές και ηλεκτρονιακές ιδιότητες των ενώσεων του Ru (ΙΙ) 

του γενικού τύπου [(η6-αρένιο)Ru(XY)Cl]Z (όπου XY είναι N,N-(διαμίνη), N,O- ή 

O,O συναρμοσμένα ligands, Z = PF6 ανιόν) με βάση τη μέθοδο DFT. Τα αποτελέσματα 

της παραπάνω μελέτης δημοσιεύτηκαν ως Book Chapter (HORIZONS IN CANCER 

RESEARCH, volume 71, Chapter 7, pages 181-210).  

Επίσης υπολογισμοί έγιναν και για τις ενώσεις με το γενικό τύπο cis-

Ru(terpy)Cl(NO)L, όπου L: N3
-, NO2

-, NH2
-, CN-, CO, Cl-, Br-, H-, Me-, Ph-, NCS-, 

SCN-, CNMe, OH-, SH-, OH2, SH2, HCOO-, CH3COO-, PH3. Στο δεύτερο αυτό κομμάτι 

ουσιαστικά επικυρώθηκε το υπολογιστικό μας πρωτόκολλο καθώς εξήγαμε δομικές, 

ηλεκτρονιακές και φασματοσκοπικές ιδιότητες για τα νιτροζυλοσύμπλοκα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκαν με χρήση της θεωρίας 

συναρτησιακής πυκνότητας ηλεκτρονιακοί, δομικοί υπολογισμοί. Έτσι υπολογίστηκαν 

δομικές, ενεργειακές, φασματοσκοπικές και ηλεκτρονιακές ιδιότητες των 

οργανομεταλλικών συμπλόκων του Ru(II) με γενικό τύπο [(η6-arene)Ru(XY)Cl]Z 

(όπου XY είναι N,N-(diamine), N,O- ή O,O συναρμοζόμενα ligands, Z = PF6 anion). 

Αυτά τα σύμπλοκα, υιοθετώντας μία γεωμετρία τύπου piano stool, είναι πιθανοί 

αντικαρκινικοί παράγοντες και η αντικαρκινική τους δράση σε διάφορους τύπους 

καρκίνου έχει ήδη ερευνηθεί. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, πήραμε τις σχέσεις 

(QSAR) μεταξύ της αντικαρκινικής δράσης αυτής της τάξης των συμπλόκων του 

Ru(II), όπως εμφανίζονται από τις πειραματικές τιμές του IC50, και διαφόρων δεικτών 

από τους DFT υπολογισμούς των ηλεκτρονιακών δομών τους. Από τις παραπάνω 

συσχετίσεις αυτό που βρήκαμε ήταν ότι οι φασματοσκοπικοί δείκτες του NMR όπως η 

ισοτροπική προστασία σiso(99Ru) και η χημική μετατόπιση δc alcd.(
99Ru) του μετάλλου 

κέντρου του ρουθηνίου έδιναν εξαιρετική γραμμική συσχέτιση με το IC50 (R
2 > 0.9), 

σε σύγκριση με άλλους δείκτες που λήφθηκαν υπόψη. Αυτή η μοναδική QSAR 

παράμετρος δείχνει πως το IC50  αναμένεται να είναι χαμηλό και αντίστοιχη 

αντικαρκινική δράση υψηλή, όταν το κεντρικό μέταλλο του ρουθηνίου είναι 

περισσότερο προστατευμένο στο φάσμα του NMR. 

  



 
IX 

 

ABSTRACT 

 

Structural, energetic, spectroscopic and electronic properties of organometallic 

Ru(II) complexes of the general formula [(η6-arene)Ru(XY)Cl]Z (XY is N,N-(diamine),  

N,O- or O,O cheating ligands, Z = PF6 anion) were calculated by means of density 

functional theory (DFT) electronic structure calculations. These complexes, adopting a 

“piano-stool” geometry, are potent anticancer agents and their anticancer activity 

against various types of cancers has already been investigated. Accordingly, we 

extracted quanitative structure - activity relationships (QSAR) between the antitumor 

activity of this class of Ru(II) complexes, as expressed by their experimentally derived 

IC50 values and various descriptors obtained from the DFT calculations of their 

electronic structure. Surprisingly, the NMR spectroscopic descriptors i.e. isotropic 

shielding σiso(99Ru) and the chemical shift, δcalcd.(
99Ru) of the Ru metal center gave an 

excellent linear correlation with IC50 (R
2 > 0.9) being by far the best amongst all other 

descriptors taken into account. This, one-parameter QSAR points that the IC50 is 

expected to be low and accordingly the antitumor activity high when the Ru metal 

center of these Ru(II) complexes is more upfield shielded in NMR spectra. 
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1. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Ο καρκίνος είναι µία από τις βασικές αιτίες θανάτου στον δυτικό κόσµο. Αυτό 

που συμβαίνει στον οργανισμό είναι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των κυττάρων εισχωρώ-

ντας και καταστρέφοντας φυσιολογικούς ιστούς είτε τοπικά, είτε σε αποµακρυσµένα 

σηµεία µέσα στο σώµα. Τα πιο ευρέως σήµερα χρησιµοποιούµενα αντικαρκινικά φάρ-

µακα µε µέταλλα είναι αυτά του λευκοχρύσου. Από την ανακάλυψη της αντικαρκινικής 

δράσης του ενώσεων λευκοχρύσου, πολλές ερευνητικές οµάδες σε όλο τον κόσµο έ-

χουν µελετήσει το µηχανισµό δράσης των ενώσεων λευκοχρύσου και άλλων συµπλό-

κων µεταλλικών ιόντων από ιατρικής, φαρµακευτικής, βιολογικές, βιοφυσικής, βιοχη-

µικής και χηµικής απόψεως. Το cisplatin, το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο αντικαρκι-

νικό φάρµακο παγκοσµίως, είναι το πιο µελετηµένο µέταλλο-φάρµακο παρέχοντας 

χρήσιµα δεδοµένα-«εργαλεία» για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων ανόργανων 

φαρµάκων, και πιο συγκεκριµένα για αντικαρκινικά χηµειοθεραπευτικά µέσα. 

 

1.2. Cisplatin 

Ένα από τα ευρέως χρησιµοποιούµενα αντικαρκινικά φάρµακα που χρησιµο-

ποιούνται σήµερα στην χηµειοθεραπεία είναι το cis-διάµµινο δίχλωρο λευκόχρυ-

σος(ΙΙ) (cis-diamminedichloroplatinum(II), cis-[Pt(NH3)2Cl2]), γνωστό και ως 

cisplatin. 

 

 

Σχήμα 1.1 cisplatin 
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Η χηµική του δοµή είχε περιγράφει από το 1845,[2] αλλά οι αντικαρκινικές του 

ιδιότητες παρέµεναν άγνωστες µέχρι το 1964, όταν ο Barnett Rosenberg µελέτησε την 

επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στην ανάπτυξη των βακτηρίων Escherichia coli. Πα-

ρατήρησε µία έντονη νηµατοειδή ανάπτυξη αλλά και πλήρη αναστολή της κυτταρικής 

διαίρεσης. Ο Rosenberg και οι συνεργάτες του, βρήκαν ότι το ηλεκτρικό πεδίο δεν ήταν 

το υπεύθυνο για την αναστολή της κυτταρικής διαίρεσης, αλλά µάλλον υπεύθυνες για 

την κυτταροστατική δράση ήταν κάποιες µικροποσότητες ενώσεων (όπως το cis-

[Pt(NH3)2Cl2]) και το cis-[Pt(NH3)2Cl4]) που είχαν σχηµατισθεί κατά την αντίδραση 

των ηλεκτροδίων του λευκοχρύσου µε το NH4Cl του ηλεκτρολυτικού διαλύµατος.[3] 

Σύντοµα ένας αριθµός ενώσεων δοκιµάστηκε, και µόνο αυτές µε cis- διαµόρφωση 

βρέθηκε να αναστέλλουν την κυτταρική ανάπτυξη. Το πιο δραστικό σύµπλοκο, το 

cisplatin, βρέθηκε να εµφανίζει αντικαρκινική δράση, ενώ αντίθετα το trans ισοµερές 

(transplatin) δεν εµφάνιζε αντικαρκινική δραστικότητα.[4,5]. Έπειτα από αυτή τη τυ-

χαία ανακάλυψη, πραγµατοποιήθηκαν κλινικές δοκιµές για να ερευνηθεί η δράση του 

cisplatin έναντι διαφόρων στερεών όγκων (solid tumors). Το cisplatin έχει αναπτυχθεί 

σε ένα από τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα φάρµακα στην χηµειοθεραπεία του καρ-

κίνου, ενώ παραµένει το πιο δραστικό από την οµάδα των αντικαρκινικών φαρµάκων 

µε µέταλλα. 

 

1.2.1. Μηχανισµός δράσης του cisplatin  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η δραστικότητα του cisplatin οφείλεται στην ικανό-

τητα του να δεσµεύεται στο DNA [6].Μεγαλύτερο αποδεικτικό στοιχείο για αυτό είναι 

η παρατήρηση ότι κύτταρα µε ανεπαρκή ικανότητα επιδιόρθωσης του DNA είναι υπε-

ρευαίσθητα στο cisplatin. Έτσι, το cisplatin και τα άλλα φάρµακα του λευκοχρύσου 

κατατάσσονται στην κατηγορία των φαρµάκων που δεσµεύονται στο DNA (DNA-

binding drugs). Ένα µόριο cisplatin δεσµευµένο στο DNA ενδέχεται να παρεµβαίνει 

στους µηχανισµούς µεταγραφής και/ή αντιγραφής του DNA, προκαλώντας διεργασίες 

που οδηγούν στο θάνατο των κυττάρων. Σηµαντικό στάδιο στην αντικαρκινική δράση 

των συµπλόκων λευκοχρύσου είναι η υδρόλυση τους, δηµιουργώντας ελεύθερες θέσεις 

δέσµευσης ικανές να αλληλεπιδράσουν µε το DNA. 
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-  

Σχήμα 1.2 Σχηµατισµός του cisplatin-DNA 

 

1.3. Παράγωγα του cisplatin  

 

 1.3.1 Carboplatin 

 

 Τα κλινικά µειονεκτήµατα που συνοδεύουν την θεραπεία µε cisplatin έχουν στρέψει 

την έρευνα στην αναζήτηση άλλων δραστικών αντικαρκινικών συµπλόκων 

λευκοχρύσου µε βελτιωµένες φαρµακολογικές ιδιότητες. Η πιο επιτυχηµένη από αυτές 

τις δεύτερης-γενιάς ενώσεις λευκοχρύσου είναι η [PtNH3)2(cbdc-O,O’)] (όπου cbdc 

το 1,1 κυκλοβουτανοδιικό ιόν), γνωστή και ως carboplatin  

 

 

Σχήμα 1.3 Carboplatin 
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Το πιο επιτυχηµένο δεύτερης γενιάς φάρµακο λευκοχρύσου, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, είναι το cis-[Pt(NH3)2(cbdc)] (όπου cbdc = 1,1 κυκλοβούτανο 

δικαρβοξυλικό ιόν (1,1-cyclobutane dicarboxylate)), γνωστό ως carboplatin. Μπήκε σε 

κλινικές δοκιµές το 1981, και από το 1986 που εγκρίθηκε, έχει αντικαταστήσει σε 

µεγάλο βαθµό το cisplatin στην θεραπεία ασθενών που υποφέρουν από τις τοξικές 

παρενέργειες του cisplatin. Παρόλο που έχει µικρότερη αντικαρκινική δράση, είναι και 

λιγότερο τοξικό απ’ ότι το cisplatin, επιτρέποντας τη χρήση µεγαλύτερων δόσεων ώστε 

να επιτευχθεί συγκρίσιµο επίπεδο κλινικής δράσης [7]. Η µειωµένη τοξικότητα 

επιτυγχάνεται µε την αντικατάσταση των ιόντων χλωρίου από ένα δισχιδή 

δικαρβοξυλικό υποκαταστάτη, καθιστώντας έτσι το σύµπλοκο λιγότερο δραστικό. Έχει 

βρεθεί, ότι παρόλο που τα προϊόντα υδρόλυσης του cisplatin και carboplatin είναι τα 

ίδια, η σταθερά ταχύτητας της ενυδάτωσης για το carboplatin σε ρυθµιστικό διάλυµα 

(φωσφορικών, pH=7), στους 37°C είναι 100 φορές µικρότερη από αυτή του cisplatin. 

[8]. Ο µηχανισµός δράσης του carboplatin είναι παρόµοιος µ’ αυτόν του cisplatin. 

 

1.3.2. Nedaplatin 

 

 Ένα άλλο φάρµακο δεύτερης γενιάς είναι το nedaplatin που είναι παρόµοιο του 

carboplatin. 

 

 

Σχήμα 1.4 Nedaplatin 

 

 Εµφανίζει καλή δραστικότητα και µικρότερη τοξικότητα από το cisplatin. Ωστόσο, 

όπως το cisplatin έτσι και αυτό το φάρµακο φαίνεται να επηρεάζεται από τους ίδιους 

µηχανισµούς ανθεκτικότητας που εµφανίζουν τα κύτταρα [9,10]. Αυτό πιθανώς 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι προκαλεί τους ίδιους τύπους βλαβών στο DNA µε αυτούς 

του cisplatin. Έτσι, παρόλο που είναι χρήσιµο για ασθενείς που υποφέρουν από τις 

τοξικές παρενέργειες, δεν αναµένεται να παρακάµπτει το πρόβληµα ανθεκτικότητας. 
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Ένα σύµπλοκο του λευκοχρύσου που παρακάµπτει το πρόβληµα ανθεκτικότητας είναι 

το Oxaliplatin. 

 

1.3.3. Oxaliplatin 

 

Το oxaliplatin ανακαλύφθηκε από τον Kidani και συνεργάτες [11,12], περιλαµβάνει 

µία δικαρβοξυλική αποχωρούσα οµάδα και ένα χηλικό 1R,2R-διάµινοκυκλοεξανικό 

υποκαταστάτη (DACH) ο οποίος αυξάνει τη λιποφιλικότητα του µορίου, όπου βοηθάει 

το φάρµακο να διαπερνάει τις κυτταρικές µεµβράνες. Το oxaliplatin είναι πιο δραστικό 

από το cisplatin στην αναστολή της επιµήκυνσης της αλυσίδας του DNA. Η καλύτερη 

κυτταρική λήψη καθώς και οι διαφορετικές ενώσεις προσθήκης που σχηµατίζει µε το 

DNA, πιστεύεται ότι είναι οι κύριοι λόγοι που βοηθούν το oxaliplatin να υπερπηδά 

τους µηχανισµούς ανθεκτικότητας. Στις κλινικές δοκιµές, το oxaliplatin εµφάνισε 

δραστικότητα έναντι µιας ευρείας ποικιλίας όγκων. Ο περιοριστικός παράγοντας στην 

κλινική του χρήση είναι η νευροτοξικότητα [13,14]. 

 

 

Σχήμα 1.5 Oxaliplatin 
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2. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

2.1. Εισαγωγή στην Κβαντική Χημεία 

 

Ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τον τρόπο εφαρμογής των 

θεωρητικών αρχών της κβαντομηχανικής σε διάφορα χημικά συστήματα αποτελεί την 

Κβαντική Χημεία. Όπως και στη φυσική έτσι και στην χημεία είναι απαραίτητη η 

χρήση κβαντοχημικών υπολογισμών. Σκοπός των κβαντοχημικών υπολογισμών είναι 

η όσο το δυνατόν πιο ακριβής λύση της εξίσωσης του Schrödinger.  

Ο Αυστριακός φυσικός E. Schrödinger προσπαθώντας να περιγράψει τη 

συμπεριφορά των ηλεκτρονίων στα άτομα με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων 

διατύπωσε την ευρύτερα γνωστή εξίσωση Schrödinger . Η εξίσωση του Schrödinger 

είναι μία γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης και η λύση της μας δίνει την 

κυματοσυνάρτηση, Ψ(r,t) που περιγράφει με επιτυχία την κατάσταση του συστήματος 

στο οποίο εφαρμόζεται. Η εξίσωση Schrödinger εξαρτάται και από το χώρο και από το 

χρόνο.  

Επειδή τα προβλήματα που εξετάζονται στη χημεία συνήθως δεν εξαρτώνται 

από το χρόνο, γι’ αυτό η εξίσωση Schrödinger καταλήγει με διαχωρισμό των 

μεταβλητών στην ανεξάρτητη από το χρόνο μορφή της που είναι :  

 

Ηψ(r)= Εψ(r) 

 

Όπου: Ψ είναι η κυματοσυνάρτηση  

Ε η ολική ενέργεια του σωματιδίου  

Η ο τελεστής Hamilton που ισούται με 

 

σαν ∇ συμβολίζεται ένας διαφορικός τελεστής και ισούται με τις μερικές παραγώγους 

των συντεταγμένων x,y,z του σωματιδίου. 

 V το πεδίο δυναμικού όπου κινείται το σωματίδιο.  

Η εξίσωση Schrödinger είναι μία εξίσωση ιδιοτιμών. Η κάθε ιδιοτιμή 

αντιστοιχεί σε μία διαφορετική κατάσταση και η κατάσταση στην οποία η ενέργεια του 

συστήματος είναι χαμηλότερη ονομάζεται βασική κατάσταση. Δυστυχώς η εξίσωση 
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Schrödinger δεν ισχύει όταν οι ταχύτητες των σωματιδίων τείνουν στην ταχύτητα του 

φωτός και γι’ αυτό το λόγο δεν περιγράφει σωστά τα ηλεκτρόνια των εσωτερικών 

στιβάδων των βαριών ατόμων.  

Η υλοκυματική εξίσωση του Schrödinger λύνεται πολύ εύκολα για ένα σύστημα 

δύο σωματιδίων όπως για παράδειγμα το άτομο του υδρογόνου που έχει μόνο ένα 

πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Για συστήματα με περισσότερα ηλεκτρόνια και πυρήνες 

η λύση της υλοκυματικής εξίσωσης του Schrödinger δεν είναι δυνατή επειδή η κάθε 

θέση κάθε σωματιδίου εξαρτάται και από τα υπόλοιπα σωματίδια με αποτέλεσμα να 

υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός άγνωστων μεταβλητών. Κάνοντας κάποιες 

προσεγγίσεις μπορεί να λυθεί η εξίσωση αλλά αυτές οι προσεγγίσεις προκαλούν 

απόκλιση από την πραγματική λύση της εξίσωσης η οποία όμως δεν είναι πάντα 

ιδιαίτερα σημαντική.  

Η πρόοδος που έγινε τα τελευταία χρόνια σε ότι αφορά την ακριβή 

κβαντομηχανική περιγραφή συστημάτων που περιέχουν στοιχεία μετάπτωσης 

(σύμπλοκες ενώσεις, οργανομεταλλικές ενώσεις) δημιούργησε έναν νέο, πολύ 

ενδιαφέροντα κλάδο της Ανόργανης Χημείας, αυτόν της κβαντικής ανόργανης 

Χημείας. Σύγχρονες και ενδιαφέρουσες περιοχές της υπολογιστικής Χημείας που 

αφορούν στη Χημεία των στοιχείων μετάπτωσης έχουν δημοσιευθεί σε ειδικά τεύχη 

των περιοδικών, Chemical Reviews [15-27] και Coordination Chemistry Reviews, [28-

43] καθώς και στο περιοδικό Comments on Inorganic Chemistry [44]. Μια 

προηγούμενη εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των θεωρητικών μεθόδων περιγραφής 

της ηλεκτρονικής δομής και της χημικής δραστικότητας των ενώσεων των στοιχείων 

μετάπτωσης δημοσιεύθηκε το 1991 στο περιοδικό Coordination Chemistry Reviews 

[45]. Οι Koga και Morokuma [46] δημοσίευσαν μια επισκόπηση των θεωρητικών 

μελετών που αναφέρονται στις καταλυτικές αντιδράσεις που καταλύονται από ενώσεις 

των στοιχείων μετάπτωσης, ενώ οι Gordon και Cundari [47] δημοσίευσαν μια 

επισκόπηση των μελετών της δεσμικότητας, της δομής και της δραστικότητας ενώσεων 

των στοιχείων μετάπτωσης με τη χρησιμοποίηση ECPs (Effective Core Potentials). 

Πρόσφατα άρθρα επισκόπησης αναφέρονται σε πιο ειδικά θέματα της υπολογιστικής 

Χημείας, που σχετίζονται με κβαντοχημικές μελέτες των μηχανισμών αντιδράσεων 

μεταλλοενζύμων και καταλυτικών συνθετικών συστημάτων [48] καθώς επίσης και της 

ηλεκτρονιακής δομής των μεταλλικών κέντρων σε πρωτεϊνες και μοντέλα [49]. 
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2.2. Μέθοδοι κβαντοχημικών υπολογισμών 

 

Οι υπολογιστικές μέθοδοι μοριακών κβαντοχημικών υπολογισμών χωρίζονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες :  

 

1. Στις ημιεμπειρικές μεθόδους κβαντοχημικών υπολογισμών  

2. και στους ab initio κβαντοχημικούς υπολογισμούς 

 

Ημιεμπειρικές μέθοδοι κβαντοχημικών υπολογισμών 

 

Σε αυτήν την κατηγορία κβαντοχημικών υπολογισμών παραμετροποιούνται 

ορισμένα ολοκληρώματα , με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία απλοποίηση των 

υπολογισμών. Από τις πιο γνωστές ημιεμπειρικές μεθόδους είναι Η ΡΡΡ που πήρε το 

όνομά της από τους Pariser, Parr και Pople και χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 

ηλεκτρονίων π-συστημάτων. Η οικογένεια ΝDO (Neglect of Differential Overlap), που 

αποτελεί επέκταση της μεθόδου ΡΡΡ και περιλαμβάνει τις μεθόδους CNDO (Complete 

Neglect of Differential Overlap) , INDO (Intermediate Neglect of Differential 

Overlap) , MINDO (Modified INDO) , NDDO (Neglect of Diatomic Differential 

Overlap) και η LEDO (Limited expansion of Diatomic Overlap). Τέλος αξίζει να 

αναφέρουμε τις μεθόδους PCILO και EHMO που κυρίως χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση πολλών προβλημάτων ιδιαίτερα στην οργανική χημεία , ενώ έχουν 

αναπτυχθεί και πολλές άλλες.  

Οι ημιεμπειρικές μέθοδοι κβαντοχημικών υπολογισμών είναι ταχύτερες και 

απλούστερες από τους ab initio υπολογισμούς. Αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουν 

σημαντικά μειωμένο κόστος και να μην απαιτούν σημαντική υπολογιστική ισχύ. 

Βασικό τους μειονέκτημα είναι η πολύ μικρότερη ακρίβεια που παρουσιάζουν σε 

σχέση με τους ab initio κβαντοχημικούς υπολογισμούς. Γενικά πάντως βασίζονται στο 

ίδιο μαθηματικό σκελετό με τους ab initio υπολογισμούς απλά χρησιμοποιούν κάποιες 

προσεγγίσεις για να απλοποιήσουν τους υπολογισμούς.  

 

Ab initio κβαντοχημικοί υπολογισμοί 

 

Οι ab initio υπολογισμοί είναι κβαντοχημικοί υπολογισμοί μοριακής δομής που 

στηρίζονται στη βασικές αρχές της κβαντομηχανικής και επικεντρώνονται στην 
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επίλυση της εξίσωσης του Schrödinger αποκλείοντας όμως τη χρησιμοποίηση 

εμπειρικών δεδομένων. Οι ab initio υπολογισμοί δεν παρέχουν ακριβείς λύσεις της 

εξίσωσης Schrödinger αλλά στο πλαίσιο μιας μεθόδου διαταραχών ή μεταβολών δε 

χρησιμοποιούν καμία προσέγγιση , ενώ όλα τα ολοκληρώματα υπολογίζονται με 

ακρίβεια 8 δεκαδικών στοιχείων.  

Το βασικό μειονέκτημα των ab initio κβαντοχημικών υπολογισμών είναι η 

πολυπλοκότητά τους. Απαιτούν πολύ χρόνο και τεράστια υπολογιστική ισχύ με 

αποτέλεσμα το κόστος τους να είναι μεγάλο σε σχέση με τις άλλες μεθόδους και να 

μην μπορούν να εφαρμοστούν από έναν απλό πειραματικό χημικό παρά μόνο από 

κάποιον εξειδικευμένο κβαντικό χημικό.  

 

 

2.3. Εφαρμογές της Υπολογιστικής Κβαντικής Χημείας   

 

Οι υπολογιστικές κβαντοχημικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν με 

επιτυχία:  

• στον υπολογισμό της γεωμετρικής δομής των μορίων (geometry optimization)  

•  στον υπολογισμό της ενέργειας των μορίων (single-point energy calculation)  

• στην πρόβλεψη των ενεργειών ενεργοποίησης (activation barriers) και των 

μονοπατιών μιας αντίδρασης (reaction paths) 

•  στον υπολογισμό των κυματοσυναρτήσεων που περιγράφουν την κατάσταση ενός 

συστήματος και την πλήρη περιγραφή των μοριακών τροχιακών 

•  στον υπολογισμό των ατομικών φορτίων, των διπολικών και πολυπολικών ροπών, 

του ηλεκτροστατικού δυναμικού και των πολωσιμοτήτων και υπερπολωσιμοτήτων 

των μορίων  

• στον υπολογισμό των συχνοτήτων δόνησης και των εντάσεων των φασμάτων IR και 

Raman 

•  στον υπολογισμό των φασμάτων NMR όλων των πυρήνων των μορίων  

• στον υπολογισμό των δυναμικών ιοντισμού και της ηλεκτρονιοσυγγένειας των 

ατόμων και μορίων 

• στους χρόνο-εξαρτώμενους υπολογισμούς, όπως υπολογισμός των φασμάτων 

απορρόφησης και εκπομπής 

• στους υπολογισμούς ιδιοτήτων των μορίων σε διάλυμα 
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2.4. Τελεστής HAMILTON 

 

Ο σημαντικότερος τελεστής στην κβαντομηχανική είναι ο τελεστής Hamilton 

ή αλλιώς Χαμιλτώνειος ενός συστήματος. Ο τελεστής Hamilton εκπροσωπεί την 

ολική ενέργεια ενός συστήματος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το άθροισμα της 

κινητικής και δυναμικής ενέργειας του συστήματος.  

Η γενική μορφή του τελεστή Hamilton για ένα σύστημα Ν ηλεκτρονίων και ν 

πυρήνων είναι :  

 

 

 

με τη χρήση ενός νέου συστήματος του συστήματος ατομικών μονάδων.  

 

 

2.5. Προσέγγιση  BORN-OPPENHEIMER 

 

Η προσέγγιση αυτή χωρίζει την ενέργεια ενός μορίου σε ηλεκτρονιακή και 

πυρηνική ενέργεια που συμβολίζονται με Ee και Εn αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους Born 

και Oppenheimer οι κινήσεις των πυρήνων ξεχωρίζουν από αυτές των ηλεκτρονίων 

λόγω της μεγάλης διαφοράς μάζας που υπάρχει μεταξύ του πυρήνα και του 

ηλεκτρονίου. Έτσι οι πυρήνες θεωρούνται σταθεροί ενώ τα ηλεκτρόνια μπορούν να 

ακολουθούν στιγμιαία οποιαδήποτε μεταβολή των θέσεων των πυρήνων.  

Σύμφωνα λοιπόν με την προσέγγιση Born και Oppenheimer η ολική ενέργεια 

ενός μορίου μπορεί να εκφρασθεί σαν άθροισμα της ηλεκτρονιακής , περιστροφικής 

και δονητικής ενέργειας του μορίου δηλαδή :  

 

Ε = Εe + Ev + Er 

 

Έτσι σύμφωνα με την προσέγγιση των Born και Oppenheimer για ένα σύστημα 

που περιέχει Ν ηλεκτρόνια και ν πυρήνες μπορούμε να γράψουμε την 

κυματοσυνάρτηση του συστήματος ως γινόμενο δύο ξεχωριστών κυματοσυναρτήσεων,  
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ψ(ri,Rα) = ψη(Rα)ψe(ri,Rα) 

 

όπου ψn(Rα) είναι η κυματοσυνάρτηση των κινήσεων των πυρήνων , ψe(ri,Rα) η 

κυματοσυνάρτηση της κίνησης των ηλεκτρονίων (ri) για συγκεκριμένη εκλογή των 

πυρηνικών θέσεων (Rα). Οι πυρηνικές θέσεις δηλαδή είναι παράμετροι που εισάγονται 

για την επίλυση της εξίσωσης. Έτσι ανάλογα με την θέση των πυρήνων θα προκύπτει 

μια νέα κυματοσυνάρτηση και μία νέα τιμή για την ολική ενέργεια του συστήματος. Ο 

διαχωρισμός της ηλεκτρονιακής και της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι πάντοτε 

δυνατός. Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται η σύζευξη των πυρηνικών και των 

ηλεκτρονιακών κινήσεων. Συνοπτικά αυτές οι περιπτώσεις είναι όταν:  

 

1.  Οι πυρηνικές ταχύτητες είναι πολύ μεγάλες.  

 

2. Οι επιφάνειες δυναμικής ενέργειας για δύο ηλεκτρονιακές καταστάσεις της ίδιας 

συμμετρίας διασταυρώνονται.  

 

3.  Μια ηλεκτρονιακή κατάσταση είναι εκφυλισμένη και η πυρηνική διαμόρφωση είναι 

συμμετρική  

 

4. Το μόριο έχει ηλεκτρονιακή ορμή διαφορετική του μηδενός και περιστρέφεται 

ταχύτατα.  

 

Η προσέγγιση Born και Oppenheimer απλουστεύει σημαντικά τους μοριακούς 

κβαντοχημικούς υπολογισμούς. Η απλούστευση όμως δεν είναι τέτοια ώστε να 

μπορεί να λυθεί στη συνέχεια με ακρίβεια η εξίσωση του Schrödinger στα μοριακά 

συστήματα. 

 

 

2.6. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών 

 

Οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη προσεγγιστικών μεθόδων που επιτρέπουν 

τον προσδιορισμό των προσεγγιστικών κυματοσυναρτήσεων οδήγησαν στην 

διατύπωση δύο διαφορετικών θεωριών.  

 



 
13 

 

i. Τη θεωρία δεσμού – σθένους VB (Valence Bond Theory) και 

 

ii. Τη θεωρία των μοριακών τροχιακών ΜΟ (Molecular Orbital Theory). 

 

 

 Αρχικά κυριάρχησε η θεωρία του δεσμού σθένους. Σήμερα όμως όλοι οι 

κβαντοχημικοί υπολογισμοί έχουν σαν σκελετό τη θεωρία των μοριακών τροχιακών. 

Η μεγαλύτερη διαφορά των δύο θεωριών είναι ότι η πρώτη εστιάζει την προσοχή της 

στα μεμονωμένα άτομα και τα εντοπισμένα τους ατομικά τροχιακά και το πως αυτά 

επηρεάζουν την κυματοσυνάρτηση του μορίου. Η θεωρία των μοριακών τροχιακών 

από την άλλη εστιάζει την προσοχή της σε τροχιακά που εκτείνονται σε όλο το μόριο 

και άρα είναι πολυκεντρικά.  

Σύμφωνα με τη θεωρία των μοριακών τροχιακών τα ηλεκτρόνια που απαρτίζουν το 

μόριο, δεν βρίσκονται υπό την επίδραση των δικών τους πυρήνων αλλά υπό την 

επίδραση όλων των πυρήνων του μορίου. Οπότε υπάρχει ένας μετασχηματισμός των 

ατομικών τροχιακών σε μοριακά τροχιακά που δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

πολυκεντρικές κυματοσυναρτήσεις ενός ηλεκτρονίου που διαχέονται σε ολόκληρο το 

μόριο. Άρα η μοριακή συμμετρία παίζει μεγάλο ρόλο στη θεωρία των μοριακών 

τροχιακών.  

Με βάση λοιπόν τη μοριακή συμμετρία τα μοριακά τροχιακά ορίζονται ως οι 

μονοηλεκτρονιακές κυματοσυναρτήσεις που φέρουν βασικά πρότυπα συμμετρίας της 

ομάδας σημείου στην οποία ανήκει το μόριο. Αυτή είναι μία παραδοχή της θεωρίας 

αυτοσυνεπούς πεδίου SCF που λέει ότι κάθε ηλεκτρόνιο σε πολυηλεκτρονιακό 

σύστημα κινείται μέσα στο μέσο πεδίο ηλεκτροστατικού δυναμικού που δημιουργούν 

τα άλλα ηλεκτρόνια.  

Η παραδοχή αυτή της θεωρίας SCF δείχνει ότι τα μοριακά τροχιακά θα έχουν 

ανάλογες ιδιότητες με αυτές των ατομικών τροχιακών με αποτέλεσμα η ηλεκτρονιακή 

δομή του μορίου να περιγράφεται τελείως ανάλογα με τον τρόπο που περιγράφεται η 

ηλεκτρονιακή δομή ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου.  

Σύμφωνα με τη θεωρία των μοριακών τροχιακών η κυματοσυνάρτηση μπορεί να 

αναλυθεί σε ένα συνδυασμό των μοριακών τροχιακών φ1, φ2, φ3 κτλ.  

Έτσι η ολική ενέργεια ενός μορίου θα δίνεται από το άθροισμα των ιδιοτιμών των 

κατεχόμενων μοριακών τροχιακών λαμβάνοντας υπόψη και τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των ηλεκτρονίων και αυτές μεταξύ των πυρήνων που είναι απωστικές. 
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2.7. Θεωρία των Hartree-Fock - Θεωρία αυτοσυνεπούς πεδίου 

 

O Hartree το 1927 διατύπωσε την ιδέα ότι το κάθε ηλεκτρόνιο ei, ενός 

πολυηλεκτρονιακού συστήματος Ν ηλεκτρονίων και ν πυρήνων, κινείται μέσα σε ένα 

πεδίο δυναμικού V(ri) σφαιρικής συμμετρίας. Το πεδίο αυτό είναι άθροισμα του πεδίου 

δυναμικού που οφείλεται στους ν θετικώς φορτισμένους πυρήνες και του μέσου πεδίου 

δυναμικού που προκύπτει από τα υπόλοιπα Ν-1 ηλεκτρόνια του συστήματος. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα επιμέρους αυτά πεδία δυναμικού θεωρούνται ότι έχουν 

επίσης σφαιρική συμμετρία. Το δυναμικό V(ri) είναι αποτέλεσμα των συνεισφορών 

που προσφέρουν σε αυτό τα υπόλοιπα Ν-1 ηλεκτρόνια τού συστήματος, με το ποσοστό 

συνεισφοράς του καθενός από αυτά να καθορίζεται από την μονοηλεκτρονιακή του 

συνάρτηση. 

Βάσει της παραπάνω μεθοδολογίας προκύπτουν ολοκληρώματα που 

ονομάζονται τελεστές Coulomb, τα οποία όταν τα εισάγουμε στην μονοηλεκτρονιακή 

εξίσωση Schrödinger αυτή παίρνει μια μορφή γνωστή ως εξίσωση Hartree. 

Η μέθοδος Hartree βελτιώθηκε στη συνέχεια από τον Fock με την εισαγωγή της 

έννοιας της αντισυμμετρίας των ηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων (με αμοιβαία 

εναλλαγή της θέσης δυο μονοηλεκτρονιακών ΜΟ αλλάζει και το πρόσημο της 

κυματοσυνάρτησης ψ), την οποία είχε αγνοήσει ο Hartree. 

Τα περισσότερα μόρια αποτελούνται από διπλά κατεχόμενα ΜΟ, με τα δυο 

ηλεκτρόνια να έχουν αντίθετο spin, το ένα προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω. 

Εάν λοιπόν ορισθούν δύο συναρτήσεις spin, α και β, ως εξής : 

 

α(↑) = 1  β(↓) = 1 

α(↓) =0  β(↑) = 0 

 

τότε οι συναρτήσεις α και β έχουν τιμή ίση με τη μονάδα για ένα ηλεκτρόνιο με spin, 

αντίστοιχα, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πολλαπλασιασμός στη συνέχεια της 

συνάρτησης του κάθε ΜΟ με το α ή β συντελεί στο να περιληφθεί το spin του 

ηλεκτρονίου και στην ολική κυματοσυνάρτηση, ψ. Έτσι προκύπτουν τα τροχιακά spin, 

τα οποία είναι ορθοκανονικά εφόσον και τα ΜΟ που τα αποτελούν είναι ορθοκανονικά. 

Επειδή η απλούστερη αντισυμμετρική κυματοσυνάρτηση, που αποτελείται από 

ένα συνδυασμό ΜΟ είναι μια ορίζουσα, είναι δυνατό να ορισθεί μια τέτοια ορίζουσα 

για ένα σύστημα με n/2 συνολικά ΜΟ και n συνολικά ηλεκτρόνια. Αντιστοιχίζοντας 
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στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια σε αυτά τα ΜΟ σε ζεύγη με αντίθετο spin, καταργώντας 

τις συντεταγμένες χώρου (ri) και υιοθετώντας την παύλα για να δηλώσει την 

συνάρτηση spin β, προκύπτει η εξής ορίζουσα Slater : 

 

 

Όταν είναι  β τότε το τροχιακό spin που προκύπτει συμβολίζεται ως  

 

Στην ορίζουσα αυτή η κάθε σειρά προκύπτει με βάση όλες τις δυνατές 

αντιστοιχίσεις του ηλεκτρονίου  i σε όλους τους συνδυασμούς των τροχιακών spin. 

Έξω από την ορίζουσα βρίσκεται η σταθερά κανονικοποίησης. Έτσι ανταλλαγή της 

θέσης δυο ηλεκτρονίων ισοδυναμεί με ανταλλαγή της θέσης δυο σειρών της ορίζουσας, 

γεγονός που προκαλεί την αλλαγή του προσήμου της. Δηλαδή, με την κατάστρωση 

αυτής της ορίζουσας προκύπτει μια αντισυμμετρική κυματοσυνάρτηση.  

Η μέθοδος HF αποτέλεσε την πρώτη προσέγγιση στα προβλήματα πολλών 

σωματιδίων. Με βάση την εξίσωση Schrödinger και υιοθετώντας την προσέγγιση 

πακτωμένων πυρήνων (Born-Oppenheimer) αλλά και την αρχή της αντισυμμετρίας, 

προέκυψαν οι εξισώσεις Hartree-Fock, οι οποίες αποτελούν την εφαρμογή της μεθόδου 

των μεταβολών για την εύρεση των βέλτιστων τροχιακών spin που εισέρχονται στην 

κυματοσυνάρτηση της βασικής κατάστασης ενός ηλεκτρονιακού συστήματος 
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Η προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση είναι η ενέργεια της βασικής κατάστασης 

του συστήματος που δίνεται από τη σχέση, 

 

 

 

όπου Η είναι ο ολικός ηλεκτρονιακός τελεστής Hamilton  

 

 

 

και οι προς βελτιστοποίηση παράμετροι είναι τα ίδια τα τροχιακά spin. Η 

ελαχιστοποίηση της ενέργειας οδηγεί στις εξισώσεις Hartree-Fock, 

 

 

 

όπου εi είναι η ενέργεια του τροχιακού spin i και f i ο τελεστής Fock. 

Έτσι, στη θεωρία HF ένα πολυηλεκτρονιακό πρόβλημα ανάγεται σε μια σειρά 

μονοηλεκτρονιακών προβλημάτων, όπου ο τελεστές Fock είναι άθροισμα δυο 

μονοηλεκτρονιακών τελεστών (τελεστής hi η αναμενόμενη τιμή του οποίου είναι η 

κινητική και η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου 1 στο τροχιακό spin i και τελεστής 

uHF της δυναμικής ενέργειας). Οι εξισώσεις που δίνουν τους δύο αυτούς τελεστές δεν 

είναι γραμμικές και επιλύονται μόνο επαναληπτικά. Συγκεκριμένα, επιλέγεται ένα 

αρχικό σύνολο τροχιακών spin, με βάση το οποίο υπολογίζονται οι δύο εξισώσεις, 

δηλαδή καταστρώνεται ο τελεστής Fock και υπολογίζεται το δυναμικό Hartree-Fock. 

Έπειτα επιλύονται οι εξισώσεις Hartree-Fock και προκύπτει ένα νέο σύνολο τροχιακών 

spin. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε επανειλημμένους κύκλους έως ότου το 

υπολογιζόμενο πεδίο Hartree-Fock δεν αλλάζει ή το σύνολο των τροχιακών spin 

ταυτιστεί με τις ιδιοσυναρτήσεις του. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος αυτοσυνεπούς 

πεδίου (Self Consistent Field). 
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3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

(DENSITY FUNCTIONAL THEORY, DFT) 

 

 3.1. Γενικά για τη Θεωρία Συναρτησιακής Πυκνότητας (DFT) 

 

Η θεωρία της συναρτησιακής πυκνότητας ισχύει για τις βασικές ηλεκτρονιακές 

καταστάσεις και επιτρέπει να δουλέψει κανείς απευθείας με την ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα ρ παρά με την κυματοσυνάρτηση πολλών ηλεκτρονίων. Σύμφωνα με αυτή, 

η ενέργεια της κυματοσυνάρτησης μιας βασικής κατάστασης μπορεί να ορισθεί 

ακριβώς και μόνο με βάση την ηλεκτρονιακή πυκνότητα και όταν η πυκνότητα είναι 

ακριβώς ίση με την πραγματική ηλεκτρονιακή πυκνότητα, τότε η ενέργεια αντιστοιχεί 

σε ένα ελάχιστο.  

 Εξαιτίας των υπολογιστικών προβλημάτων που συνοδεύουν τις εφαρμογές των 

ab initio μεθόδων μοριακών τροχιακών στη μελέτη της δομής και της χημικής 

δραστικότητας των ενώσεων συναρμογής και των οργανομεταλλικών ενώσεων οι 

περισσότερες θεωρητικές μελέτες στο πεδίο της Ανόργανης Χημείας εφαρμόζουν τις 

μεθόδους του συναρτησιακού πυκνότητας (Density Functional Theory) με το 

ακρώνυμο DFT. Η DFT βασίζεται στο γεγονός ότι όλες οι μοριακές ηλεκτρονιακές 

ιδιότητες μπορούν να υπολογιστούν αρκεί να γνωρίζουμε την ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

ρ(r) του μορίου. Έτσι, οι μοριακές ιδιότητες είναι συναρτησιακά της ρ(r) αφού η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα αυτή κάθε αυτή είναι συνάρτηση των χωρικών 

συντεταγμένων r. Στα πλαίσια της DFT η ηλεκτρονιακή ενέργεια ενός συστήματος Ν 

ηλεκτρονίων θα δίνεται από τη σχέση:  

 

 

 

όπου ΕΧ(ρ) και ΕC(ρ) είναι δύο εμπειρικά παραγόμενες συναρτήσεις που 

αντικαθιστούν τη μήτρα ανταλλαγής και αναφέρονται ως συναρτησιακά ανταλλαγής 

(exchange) και συσχέτισης (correlation) αντίστοιχα. 

 Το σημείο εκκίνησης βασίζεται σε μια διεργασία SCF κατά την οποία 

προσδιορίζονται ταυτόχρονα το φορτίο και οι πυκνότητες spin της βασικής 

κατάστασης λύνοντας τις εξισώσεις Kohn-Sham ενός σωματιδίου. Η DFT παρέχει μια 
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σταθερή βάση για την ανάπτυξη υπολογιστικών στρατηγικών που θα μας δώσουν 

πληροφορίες για τη δομή, την ενέργεια και τις ιδιότητες των μορίων σε πολύ μικρότερο 

κόστος από ότι οι ab initio τεχνικές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση από τους 

Koch και Holthauen με τίτλο «Chemist’s Guide to Density Functional Theory” 

αναφέρεται αναλυτικά στις δυνατότητες της DFT για την περιγραφή μιας ποικιλίας 

μοριακών ιδιοτήτων και αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τον μη ειδικό το πώς θα 

εκτελέσει τους ανάλογους υπολογισμούς [50]. Επίσης άλλες πρόσφατες δημοσιεύσεις 

από τους Geerlings και τους συνεργάτες του [51] και από τους Ayers και τους 

συνεργάτες του [52,53] αναφέρονται λεπτομερώς στην εννοιολογική DFT. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τον Ανόργανο χημικό παρουσιάζει το άρθρο επισκόπησης των Cramer 

και Truhlar [54] που περιγράφει λεπτομερώς τις εφαρμογές της DFT στη Χημεία των 

στοιχείων μετάπτωσης. Παρά τις απλές της αρχές η DFT δίνει πολύ καλά 

αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Στα μαθηματικά μια συνάρτηση f(x) 

αποτελεί έναν κανόνα που συνδέει έναν αριθμό με κάθε τιμή της μεταβλητής χ για την 

οποία ορίζεται η συνάρτηση. Κατά ανάλογο τρόπο μια συναρτησιακό F(f) αποτελεί 

έναν κανόνα που συνδέει έναν αριθμό με κάθε συνάρτηση f. Στα 1964 οι Pierre 

Hohenberg και Walter Kohn έδειξαν ότι η εξίσωση Schrödinger που είναι μια εξίσωση 

της κυματοσυνάρτησης Ν-ηλεκτρονίων, που περιέχει 3Ν μεταβλητές, τις 

συντεταγμένες των ηλεκτρονίων στο χώρο, ή ακόμη και τέσσερις όταν λαμβάνεται 

υπόψη και το σπιν των ηλεκτρονίων μπορεί να δοθεί και με τη μορφή μιας εξίσωσης 

της ηλεκτρονιακής πυκνότητας που περιέχει μόνο τρεις μεταβλητές [55]. Με άλλα 

λόγια η DFT προσπαθεί να υπολογίσει την Ε0 αι άλλες μοριακές ιδιότητες από την 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ0 της βασικής κατάστασης, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

υπολογίσει τη μοριακή κυματοσυνάρτηση. Ένα βήμα παραπέρα για την εφαρμογή της 

DFT σε πραγματικά συστήματα έγινε στα 1965 από τους Kohn και Sham με τη 

διατύπωση των φερώνυμων εξισώσεων [56] (εξισώσεις KS) που προέκυψαν από το 

θεώρημα των Hohenberg-Kohn. Οι εξισώσεις KS ανασχεδιάζουν το πρόβλημα της 

εξίσωσης Schrödinger των αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων κινούμενων σε εξωτερικό 

ιονικό δυναμικό (ion potential) σε πρόβλημα μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων 

κινούμενων σε «δρών» δυναμικό (effective potential). Οι συνεισφορές στην ολική 

ενέργεια διαιρούνται σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος που υπολογίζεται εύκολα 

περιέχει τις κινητικές ενέργειες, τις δυναμικές ενέργειες και τις κλασσικές ενέργειες 

Coulomb των μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων. Το δεύτερο μέρος είναι αυτό που 

παρουσιάζει δυσκολίες στους υπολογισμούς και συνίσταται από τις υπόλοιπες 
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ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές ενσωματώνουν κβαντικά φαινόμενα πολλών σωμάτων. 

Το μέρος αυτό της εξίσωσης KS ονομάζεται συναρτησιακό ανταλλαγής-ενέργειας 

συσχέτισης (exchange correlation energy). 

 

 

Η DFT περιγράφει τις ηλεκτρονικές καταστάσεις των ατόμων, μορίων και 

υλικών, από την άποψη της τρισδιάστατης ηλεκτρονικής πυκνότητας του συστήματος. 

Αυτό αποτελεί μια σημαντική απλοποίηση της Θεωρίας Κυματοσυναρτήσεων (WFT, 

Wave Function Theory), η οποία, για σύστημα Ν ηλεκτρονίων, υπολογίζει μια 3Ν-

διάστατη αντισυμμετρική κυματοσυνάρτηση [49].  

Παρόλο που η DFT θεωρείται σχετικά νέα θεωρία, χρησιμοποιείται εδώ και 45 

χρόνια με τη μοντέρνα της διατύπωση [57] και έχει ρίζες [58,59] τόσο παλιές, όσο και 

η εξίσωση Schrödinger. Πρακτικά, η DFT χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα με τη μορφή 

που παρουσιάστηκε από τους Kohn και Sham [56], συμπεριλαμβάνοντας την επέκταση 

πόλωσης spin [60,61].  

Η DFT αποτελεί σήμερα την πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδο της Θεωρίας 

Ηλεκτρονικής ∆ομής. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι αρκετά πιο εύχρηστη μέθοδος από 

την WFT, καθώς και από το γεγονός ότι ανταγωνίζεται πολύ καλά άλλες μεθόδους σε 

ότι αφορά στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τα πολύ μικρά συστήματα. 

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην Οργανική Χημεία, αλλά τα πραγματικά 

πλεονεκτήματα της DFT φαίνονται σε μεταλλικά συστήματα και ειδικά σε συστήματα 

που περιλαμβάνουν μεταβατικά μέταλλα. Ο λόγος για αυτό είναι η στατική συσχέτιση 

ηλεκτρονίων. Για να έχουμε μεγάλη ακρίβεια στους υπολογισμούς ηλεκτρονιακής 

δομής, είναι πολύ σημαντικό αυτοί να περιλαμβάνουν τη συσχέτιση ηλεκτρονίων. 

Υπάρχουν δύο τύποι συσχέτισης ηλεκτρονίων: ο πρώτος τύπος ονομάζεται δυναμική 

συσχέτιση και ο δεύτερος τύπος στατική ή μη δυναμική συσχέτιση. Η δυναμική 

συσχέτιση είναι ένα μικρού εύρους φαινόμενο, κατά το οποίο τα ηλεκτρόνια 

αποφεύγουν το ένα το άλλο, με σκοπό να ελαττώσουν τις ηλεκτρονικές απώσεις. Το 

φαινόμενο αυτό είναι πολύ γενικό για πεπερασμένα συστήματα που περιέχουν δύο ή 

περισσότερα ηλεκτρόνια. Η δυναμική συσχέτιση σε μια κυματοσυνάρτηση 

αλληλεπίδρασης διαμόρφωσης απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό διαμορφώσεων 

ηλεκτρονίων και καθιστά τη σύγκλιση πολύ αργή. Η στατική συσχέτιση είναι ένα 



 
20 

 

μεσαίου ή μεγάλου εύρους φαινόμενο και χρησιμοποιεί ένα μικρό αριθμό (σε κάποιες 

περιπτώσεις δύο ή και περισσότερες) ηλεκτρονικών διαμορφώσεων, οι οποίες σχεδόν 

εκφυλίζονται [62,63]. Φαινόμενα στατικής συσχέτισης παρουσιάζονται στα 

μεταβατικά μέταλλα, εξαιτίας των μερικώς συμπληρωμένων d υποστοιβάδων, καθώς 

και των σχεδόν εκφυλισμένων (n+1)s και nd υποστοιβάδων. Έτσι, τα μέταλλα αυτά 

χαρακτηρίζονται από πληθώρα σχεδόν εκφυλισμένων καταστάσεων.  

Η προσθήκη φαινομένων συσχέτισης, με ισορροπημένο τρόπο, σε 

υπολογισμούς WFT είναι αρκετά δύσκολος. Αντίθετα, στην περίπτωση υπολογισμών 

DFT, η προσθήκη αυτή είναι εύκολη και μάλιστα παρέχει αποτελέσματα μεγάλης 

ακρίβειας στις περισσότερες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό αυξάνει την υπολογιστική 

απόδοση της DFT και καθιστά τη μέθοδο κατάλληλη για εφαρμογές στη χημεία των 

μεταβατικών μετάλλων. 

 

3.2. Σύνολα βάσης 

 

Συνάρτηση ή σύνολο βάσης ονομάζεται ένα σύνολο μονοηλεκτρονιακών 

συναρτήσεων των ΜΟ οι οποίες μπορούν να εκφραστούν ως γραμμικός συνδυασμός. 

Έτσι ένα ΜΟ ορίζεται με βάση τη σχέση: 

 

 

 

Όπου  Cμi : συντελεστές διεύρυνσης των ΜΟ και 

 χμ : οι συντελεστές βάσης που πρέπει να είναι κανονικοποιημένοι 

Μια απλή συνάρτηση βάσης αποτελείται από μια ή περισσότερες αρχικές 

συναρτήσεις gaussian. Για παράδειγμα μια συνάρτηση βάσης φμ(r) τύπου s δίνεται 

από τον τύπο: 

 

 

 

όπου Ν είναι ο αριθμός των αρχικών συναρτήσεων που συνθέτουν τις συναρτήσεις 

βάσης και ονομάζεται βαθμός συμβολής της συνάρτησης βάσης. Ο συντελεστής diμ 
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ονομάζεται συντελεστής συμβολής και το f είναι αριθμητικός παράγοντας της 

συνάρτησης βάσης. Ο μέγιστος αριθμός αρχικών συναρτήσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι 100. 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί σύνολα συναρτήσεως βάσης με κοινούς δείκτες 

και αυθαίρετες γωνιακές κατανομές s, p, d, f κ.ο.κ. Ένα τέτοιο σύνολο τύπου s περιέχει 

μια απλή s συνάρτηση βάσης, ένα σύνολο τύπου p περιέχει τρεις συναρτήσεις βάσεις 

px, py, pz. Ένα σύνολο τύπου sp περιέχει τέσσερις συναρτήσεις βάσης με κοινούς 

δείκτες: μια συνάρτηση τύπου s και τρεις συναρτήσεις τύπου p. 

Αν και υπάρχει σχετική ελευθερία στην επιλογή αυτών των συναρτήσεων, τρία 

είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκλογή ενός καλού 

συνόλου τροχιακών βάσης: 

α. οι συναρτήσεις βάσης πρέπει να έχουν καλή συμπεριφορά σε όλες τις 

περιοχές του ατόμου, τόσο κοντά όσο και μακριά από τους πυρήνες, 

β. οι συναρτήσεις βάσης να οδηγούν σε ολοκληρώματα τα οποία να μπορούν 

να υπολογιστούν με λογικό υπολογιστικό κόστος, 

γ. το μέγεθος του συνόλου βάσης να μην είναι μεγάλο, για να περιορίζεται ο 

αριθμός των ολοκληρωμάτων και κατά συνέπεια και ο χρόνος εκτέλεσης των 

υπολογισμών [64,65]. 

Οι συναρτήσεις βάσης που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς του τύπου 

SCF (μέθοδος του αυτοσυνεπούς πεδίου που στηρίζεται στη μέθοδο των διαδοχικών 

επαναλήψεων) είναι δύο τύπων : 

3. Τα τροχιακά τύπου Slater (STO)  

4. Τροχιακά τύπου Gauss (GTO) 

 

Η εκθετική συνάρτηση ενός STO [53] επικεντρωμένου σε ένα άτομο α, έχει τη μορφή : 

 

 

 

όπου Νn : σταθερά κανονικοποίησης 

j : τροχιακός εκθέτης 

Υm
l (θα, φα) : σφαιρικές αρμονικές 
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Τα STO παρέχουν σωστή περιγραφή της συμπεριφοράς της κυματοσυνάρτησης 

τόσο κοντά όσο και μακριά από το χώρο του πυρήνα, για αυτό αποτελούν τις καλύτερες 

συναρτήσεις βάσης για τους ατομικούς κβαντοχημικούς υπολογισμούς. Η 

χρησιμοποίησή τους όμως, σε μοριακούς υπολογισμούς κρίνεται ασύμφορη επειδή 

εφόσον τα ΜΟ πολυατομικών μορίων είναι γραμμικοί συνδυασμοί STO 

επικεντρωμένων στα άτομά του, στα μόρια με μεγάλο αριθμό ατόμων πρέπει να 

υπολογιστούν και τα ολοκληρώματα τεσσάρων-κέντρων. Ο αριθμός όμως των 

ολοκληρωμάτων τεσσάρων-κέντρων είναι συνήθως μεγάλος και ο υπολογισμός τους 

χρονοβόρος, γι’ αυτό επιλέγονται άλλες λύσεις συναρτήσεων βάσης όπως τα τροχιακά 

τύπου Gauss. 

Τα τροχιακά τύπου Gauss προτάθηκαν κατ’ αρχήν από τον Boys [66] και είναι 

εκθετικές συναρτήσεις που διαφέρουν από εκείνες των STO ως προς τον τροχιακό 

εκθέτη, ενώ στους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται με την καρτεσιανή τους μορφή : 

 

 

 

όπου Νn : σταθερά κανονικοποίησης 

i, j, k : μη αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί και 

j : τροχιακός εκθέτης. 

 

Τα GTO δεν παρέχουν σωστή περιγραφή της συμπεριφοράς της 

κυματοσυνάρτησης ούτε κοντά στον πυρήνα ούτε μακριά από αυτόν. Αποτελούν όμως 

τις καλύτερες πρωταρχικές συναρτήσεις βάσης για τους μοριακούς κβαντοχημικούς 

υπολογισμούς αφού σε αντίθεση με τα STO παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα που 

αφορούν το συναρτησιακό και το υπολογιστικό μέρος. Έτσι τα πλεονεκτήματα των 

GTO συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

• Οι συναρτήσεις τους όσο και τα ενός- και δύο-κέντρων ολοκληρώματά τους είναι 

απλά και υπολογίζονται εύκολα. 

• Επιπλέον το γινόμενο δύο GTO που εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου 

ισούται με ένα τρίτο που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που τα συνδέει. Δηλαδή, ο 

αριθμός των GTO που πρέπει να υπολογιστούν ελαττώνεται σημαντικά και επιπλέον 
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τα ολοκληρώματα των τριών- και τεσσάρων-κέντρων ανάγονται σε απλούστερα δύο-

κέντρων. 

 

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η χρήση των GTO έχει επιφέρει στους 

κβαντοχημικούς υπολογισμούς σημαντική απόκλιση γι’ αυτό και από το 1950 είχε 

προταθεί από τον Boys η αντικατάσταση των STO από τα GTO. 

 

 

3.3. Είδη των συνόλων βάσης 

 

Τα σύνολα βάσης αποτελούν τη μαθηματική έκφραση των τροχιακών ενός 

ατομικού ή μοριακού συστήματος και ο συνδυασμός τους συντελεί ώστε να 

προσεγγιστεί καλύτερα η κυματοσυνάρτηση του, ενώ υπεισέρχονται και στην εκτέλεση 

ενός κβαντοχημικού υπολογισμού. Γενικά, μεγάλα σύνολα βάσης προσεγγίζουν με 

μεγάλη ακρίβεια τα τροχιακά και οι περιορισμοί που θέτουν για τις θέσεις των 

ηλεκτρονίων στο χώρο είναι πολύ λιγότεροι. Για αυτό και η επιλογή του κατάλληλου 

συνόλου βάσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός κβαντοχημικού 

υπολογισμού. 

 

 

3.3.1. Σύνολα βάσης διαχωρισμένης στιβάδας σθένους (Split-Valence Basis Set ή 

SV) 

 

Τα σύνολα βάσης τύπου GTO-nG παρατηρήθηκε ότι δεν προσφέρουν ευελιξία 

στα τροχιακά της στιβάδας σθένους. Για αυτό το λόγο επιχειρήθηκε η σχάση της 

στιβάδας σθένους σε ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό τμήμα. Για ένα σύνολο βάσης 

π.χ. του τύπου STO/4-31G σημαίνει ότι ο γραμμικός συνδυασμός GTO της εξωτερικής 

στιβάδας θα αποτελείται από δύο συναρτήσεις, μια θα περιλαμβάνει ένα γραμμικό 

συνδυασμό 3 GTO και η άλλη ένα μόνο GTO, ενώ για την εσωτερική στιβάδα ένας 

γραμμικός συνδυασμός 4 GTO θα περιγράφει το STO αυτής. Έτσι τα σύνολα βάσης 

διαχωρισμένης στιβάδας σθένους, χρησιμοποιούν δύο (6-31G)  ή τρία (6-311G) μεγέθη 

για τα τροχιακά των εξωτερικών στιβάδων (τροχιακά σθένους) και ενός μεγέθους 

τροχιακά για τις εσωτερικές τους στιβάδες. 
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3.3.2. Εκτεταμένα σύνολα βάσης (Extended Basis Sets) 

 

Ως εκτεταμένα σύνολα βάσης θεωρούνται όλα τα σύνολα βάσης στα οποία το 

κάθε κατεχόμενο ατομικό τροχιακό εκφράζεται με περισσότερες από δύο συναρτήσεις 

βάσης. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των συναρτήσεων βάσης η ολική ενέργεια SCF 

ελαττώνεται και η περιγραφή των ατομικών και των μοριακών τροχιακών είναι όλο και 

καλύτερη.  

Εάν το εκτεταμένο σύνολο βάσης είναι απείρων διαστάσεων που είναι οριακή 

περίπτωση τα ατομικά και μοριακά τροχιακά περιγράφονται επακριβώς και η ενέργεια 

SCF έχει την ελάχιστη τιμή που είναι γνωστή ως όριο Hartree – Fock. 

 

 

3.3.3. Σύνολα βάσης ανάπτυξης STO με GTO 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η χρησιμοποίηση συναρτήσεων βάσης STO καθιστά 

τους κβαντικούς υπολογισμούς δύσκολους αν όχι αδύνατους. Για αυτό το λόγο οι 

συναρτήσεις STO έχουν αντικατασταθεί με GTO. Οπότε το κάθε συνάρτηση βάσης 

STO αντικαθίσταται με γραμμικό συνδυασμό GTO και έτσι δημιουργούνται τα σύνολα 

βάσης ανάπτυξης STO με GTO που συμβολίζονται ως STO-NG.  

Στα σύνολα βάσης STO-NG ξεκινάμε με τη βελτιστοποίηση των εκθετών με 

ατομικούς υπολογισμούς SCF χρησιμοποιώντας σύνολα ελάχιστης βάσης. Στη 

συνέχεια προσομοιάζουμε το κάθε STO με γραμμικό συνδυασμό GTO. Αυτό μπορούμε 

να το πετύχουμε με τη βοήθεια της θεωρίας των ελάχιστων τετραγώνων. Το κάθε STO 

εκπροσωπείται από συγκεκριμένο γραμμικό συνδυασμό GTO. Τα s STO εκφράζονται 

με γραμμικό συνδυασμό s GTO, τα p STO με p GTO κοκ.  

Τέλος μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη ευκαμψία σε ένα σύνολο βάσης STO-

NG αν διακρίνουμε τα τροχιακά της στοιβάδας σθένους σε εσωτερικά και εξωτερικά 

τροχιακά και τους επιτρέψουμε να μεταβάλλονται ανεξάρτητα. Αυτά τα σύνολα βάσης 

ονομάζονται σύνολα βάσης «διαχωρισμένης» στοιβάδας σθένους ή σύνολα βάσης SV.  

Ο γενικός τύπος για αυτά τα σύνολα βάσης είναι ο STO l-mnG, όπου l, m και n μας 

δίνουν τον αριθμό των GTO που προσομοιάζουν τα τροχιακά. Για παράδειγμα το 

σύνολο βάσης STO 4-31G στο άτομο του άνθρακα περιέχει 4 GTO που περιγράφουν 

το 1s τροχιακό (εσωτερική στοιβάδα) , 3 GTO που περιγράφουν ένα σύνολο 2s και 2p  
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εσωτερικών» ατομικών τροχιακών (στοιβάδα σθένους) και 1 GTO που περιγράφει ένα 

σύνολο «εξωτερικών» 2s και 2p ατομικών τροχιακών (στοιβάδα σθένους).  

Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και συναρτήσεις πόλωσης που 

συμβολίζονται με έναν αστερίσκο * αν πρόκειται για προσθήκη d συναρτήσεων σε 

βαρύ άτομο ή με δύο αστερίσκους ** αν πρόκειται για προσθήκη p συναρτήσεων 

πόλωσης σε ελαφρύ άτομο.  

Επιπροσθέτως για να περιγράψουμε ηλεκτρονιακές πυκνότητες που εκτείνονται 

σε μεγάλες αποστάσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις διάχυσης. Τα 

σύνολα βάσης λοιπόν STO 3-21G και STO 6-31G* με την προσθήκη τεσσάρων 

συναρτήσεων διάχυσης (s, px, py, pz) για κάθε άτομο εκτός του υδρογόνου δίνουν τα 

σύνολα βάσης STO 3-21+G και STO 6-31+G* αντίστοιχα.  

Αυτά τα σύνολα βάσης εμπεριέχονται στα σύγχρονα πακέτα λογισμικού για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως το Gaussian 09. 

 

 

3.3.4. Σύνολα βάσης συμπυκνωμένων GTO (Contracted Gaussian Basis Set) 

 

Τα σύνολα βάσης αυτού του τύπου είναι γραμμικοί συνδυασμοί GTO με           

συγκεκριμένους συντελεστές που είναι σταθεροί και παραμένουν σταθεροί και κατά τη 

διάρκεια του υπολογισμού. Η χρησιμοποίηση αυτών των συμπυκνωμένων GTO που 

συμβολίζονται με CGTO απλοποιεί σημαντικά τον υπολογισμό και έτσι μειώνεται και 

ο χρόνος που χρειάζεται ο υπολογισμός. 

 

3.3.5. Σύνολα ελάχιστης βάσης (Minimal Basis Sets) 

 

Τα σύνολα ελάχιστης βάσης ή απλού ζήτα όπως αλλιώς ονομάζονται αποτελούν 

τα πιο απλά σύνολα βάσης. Σε αυτά κάθε κατεχόμενο από ηλεκτρόνια τροχιακό των 

ατόμων που απαρτίζουν το μόριο εκφράζεται με μία μόνο συνάρτηση βάσης. Για 

παράδειγμα στο μόριο του μεθανίου χρησιμοποιούνται πέντε STO του τύπου 1s, 

2s ,2px ,2py και 2pz για τον άνθρακα και ένα STO τύπου 1s για κάθε υδρογόνο. Δηλαδή 

χρησιμοποιείται ένα σύνολο βάσης που αποτελείται από έξι τροχιακά τύπου Slater και 

συμβολίζεται με 2s1p/1s. Ο συμβολισμός 2s1p προκύπτει από το γεγονός ότι το σύνολο 

περιέχει δύο τύπου s τροχιακά και ένα σύνολο p τύπου τροχιακών.  
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Τα σύνολα ελάχιστης βάσης μπορεί να περιέχουν STO ή GTO συναρτήσεις. 

Όταν έχουν STO κάθε συνάρτηση βάσης εκπροσωπείται από ένα STO. Όταν είναι GTO 

τότε απαιτούνται περισσότερα GTO για κάθε συνάρτηση βάσης. Τότε η συνάρτηση 

βάσης θα εκφράζεται ως γραμμικό άθροισμα ενός αριθμού GTO.  

Τα σύνολα ελάχιστης βάσης ονομάζονται και σύνολα απλού ζήτα γιατί για κάθε 

μία από τις συναρτήσεις βάσης πρόκειται να βελτιστοποιηθεί μόνο μια παράμετρος ζ.  

Τα σύνολα ελάχιστης βάσης δε δίνουν ακριβή αποτελέσματα αλλά χρησιμοποιούνται 

περισσότερο για ποιοτικούς υπολογισμούς σε μεγάλα συστήματα. 

 

 

3.3.6. Σύνολα βάσης διπλού και τριπλού ζήτα (Double & Triple Zeta Basis Set ή 

DZ &TZ) 

 

Στα σύνολα βάσης διπλού ζήτα, η χρησιμοποίηση δύο STO βελτιώνουν 

εξαιρετικά την κατάσταση. Για το μόριο του Η2Ο π.χ. περιέχουν τις εξής συναρτήσεις: 

 

Η: 1s και 1s’ 

Ο: 1s, 1s’, 2s, 2s’, 2px, 2px’, 2py, 2py’, 2pz και 2pz’ 

 

Δηλαδή το σύνολο βάσης αποτελείται από 12 συνολικά συναρτήσεις βάσης. 

Γενικά με την εισαγωγή δύο διαφορετικών ως προς το μέγεθος συναρτήσεων, 

προκύπτουν διπλάσιες παράμετροι που πρέπει να βελτιστοποιηθούν, ενώ στα σύνολα 

βάσης τριπλού ζήτα προκύπτουν τριπλάσιες παράμετροι σε σχέση με εκείνες του 

υπολογισμού με το σύνολο ελάχιστης βάσης. Έτσι θα έχουμε αντίστοιχα τις εξής 

συναρτήσεις: 

 

Η: 1s, 1s’, 1s’’ 

Ο: 1s, 1s’, 1s’’, 2s, 2s’, 2s’’, 2px, 2px’, 2px’’ 2py, 2py’, 2py’’, 2pz, 2pz’ και 2pz’’. 

 

 

3.4. Επιλογή κατάλληλου συνόλου βάσης 

 

Ο συνδυασμός των συνόλων βάσης συντελεί στο να προσεγγιστεί καλύτερα η 

κυματοσυνάρτησή του. Η επιλογή λοιπόν του κατάλληλου συνόλου βάσης είναι το 
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κυριότερο στοιχείο ενός κβαντοχημικού υπολογισμού. Τα κριτήρια για την επιλογή του 

κατάλληλου συνόλου βάσης είναι τα εξής :  

 

1. Όσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο βάσης τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα 

δηλαδή τα τροχιακά προσεγγίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.  

 

2. Το σύνολο βάσης όμως δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ώστε να μειωθεί ο αριθμός 

των ολοκληρωμάτων που πρέπει να υπολογισθούν και κατά συνέπεια να μειωθεί και ο 

χρόνος και το κόστος του υπολογισμού. 

 

 3. Οι συναρτήσεις βάσεις πρέπει να οδηγούν και σε ολοκληρώματα που λύνονται 

εύκολα για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

 4. Οι συναρτήσεις που αποτελούν το σύνολο βάσης θα πρέπει να έχουν σωστή 

συμπεριφορά και κοντά και μακριά από τους πυρήνες. 

 

 5. Τέλος όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή της συνολικής ενέργειας τόσο καλύτερα. Η τιμή 

της συνολικής ενέργειας ελαττώνεται όταν έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας των εσωτερικών στοιβάδων.  

 

Το πρόβλημα επιλογής του κατάλληλου συνόλου βάσης μπορούσε εύκολα να 

λυθεί με τη χρησιμοποίηση ενός πλήρους συνόλου συναρτήσεων βάσης, όμως η  

εισαγωγή τέτοιων συνόλων οδηγεί σε τεράστια υπολογιστικά προβλήματα οπότε 

χρησιμοποιούνται πεπερασμένα σύνολα βάσης. 

 

3.5. Σύνολα Βάσης δρώντων δυναμικών της “καρδιάς” του ατόμου (Effective 

Core Potential, ECP) 

 

Σε ένα υπολογισμό του τύπου SCF με Ν συναρτήσεις βάσης θα πρέπει να 

υπολογιστούν περίπου Ν4/8 απωστικά ολοκληρώματα ηλεκτρονίων, γεγονός που 

καταναλώνει μεγάλο μέρος του χρόνου που χρειάζεται για τον υπολογισμό των ΜΟ. 

Για το λόγο αυτό, έχουν εφαρμοσθεί αρκετές τεχνικές ώστε να ελαττωθεί ο αριθμός 

των ολοκληρωμάτων που πρέπει να υπολογιστούν. Μια από αυτές είναι η 
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χρησιμοποίηση δρώντος δυναμικού της “καρδιάς” του ατόμου (Effective Core 

Potential, ECP) ή κάποιου ψευδοδυναμικού (pseudopotential). 

Πολλά ολοκληρώματα δύο ηλεκτρονίων περιέχουν συναρτήσεις βάσης 

τροχιακών των εσωτερικών στιβάδων. Τα τροχιακά αυτά αλλάζουν ελάχιστα όταν 

σχηματιστεί το μόριο και έτσι μπορούν να αντικατασταθούν με τη χρησιμοποίηση 

κάποιου ψευδοδυναμικού ή δρώντος δυναμικού της “καρδιάς” του ατόμου (ECP) 

[67,68]. Η μέθοδος ECP χρησιμοποιεί ένα μονοηλεκτρονιακό τελεστή, ο οποίος 

αντικαθιστά τους αντίστοιχους δύο ηλεκτρονίων και  ανταλλάσσει τους τελεστές στην 

εξίσωση Hartree-Fock που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου-

ηλεκτρονίου. Τα δρώντα δυναμικά μπορούν να προκύψουν με βάση τους υπολογισμούς 

του τύπου ab initio για τα άτομα. Για ενώσεις στοιχείων της κύριας ομάδας του 

Περιοδικού Πίνακα, κατάλληλοι υπολογισμοί αυτού του τύπου, δίνουν σχεδόν τα ίδια 

αποτελέσματα με υπολογισμούς του τύπου δίνουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με 

υπολογισμούς του τύπου ab initio που χρησιμοποιούν όλα τα ηλεκτρόνια. Ωστόσο, δε 

δίνουν τόσο καλά αποτελέσματα στην περίπτωση ενώσεων με μεταβατικά στοιχεία. Η 

προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει και σχετικιστικά φαινόμενα, απαραίτητα για τα άτομα 

αυτού του μεγέθους. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το Σ.Β. LANL2DZ και το SDD 

[69]. 

Υπάρχουν πέντε βασικά βήματα εξαγωγής των ECPs από τις ab initio 

αριθμητικές ατομικές κυματοσυναρτήσεις [70]. Πρώτον, τα ατομικά τροχιακά 

χωρίζονται σε τροχιακά σθένους και εσωτερικά τροχιακά ή τροχιακά της “καρδιάς” του 

ατόμου. Δεύτερον, οι Hartree-Fock ατομικές κυματοσυναρτήσεις παράγονται για να 

ορίσουν τα τροχιακά σθένους  φι για οποιαδήποτε στροφορμή, 0<l<L, όπου το L είναι 

τυπικά ένα μεγαλύτερο από το l που αποτελεί το υψηλότερο τροχιακό της “καρδιάς” 

του ατόμου. Για βαριά άτομα περιλαμβάνονται και οι σχετικιστικές 

κυματοσυναρτήσεις Hartree-Fock των Cowan και Griffin. Τρίτον, τα τροχιακά σθένους 

όλων των ηλεκτρονίων μετατρέπονται σε ομαλά, μη κομβικά ψευδοτροχιακά
)

~
( i  , τα 

οποία μοιάζουν στα τροχιακά όλων των ηλεκτρονίων σθένους. Τέταρτον, αριθμητικά 

δρώντα δυναμικά, Ui, παράγονται για κάθε l, μετατρέποντας τις μονοηλεκτρονιακές 

εξισώσεις Schrödinger για φi , χρησιμοποιώντας τα ψευδοτροχιακά 
)

~
( i  . Η μετατροπή 

αυτή προϋποθέτει ότι τα ψευδοτροχιακά 
)

~
( i  στο πεδίο Ui δίνουν την ίδια ενέργεια 
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τροχιακών, εi, με τα τροχιακά σθένους. Το ολικό δυναμικό δίνεται με όρους τελεστών 

προβολής 
|| llPi =
 σύμφωνα με,  

 

 

 

Πέμπτoν, για λόγους υπολογιστικής ευκολίας, παράγεται η αναλυτική μορφή του U(r),  

περιλαμβάνοντας τα  

 

 

 

όπου Νc ο αριθμός των ηλεκτρονίων σθένους, στις συναρτήσεις Gaussian της μορφής:  

 

 

 

 Συνοψίζοντας για τα σύνολα βάσης καταλήγουμε στα εξής : 

 

• Τα σύνολα ελάχιστης βάσης όπως το STO-3G, χρησιμοποιούνται περισσότερο για 

ποιοτικούς υπολογισμούς και δε δίνουν ακριβή αποτελέσματα.  

• Τα σύνολα διαχωρισμένης στοιβάδας σθένους (π.χ. 3-21G) έχουν 2 σύνολα 

συναρτήσεων για την περιοχή της στοιβάδας σθένους και παρέχουν ακριβέστερη 

εκπροσώπηση των τροχιακών  

• Για καλύτερη ακόμα προσέγγιση μπορούμε να προσθέσουμε συναρτήσεις πόλωσης. 

Παράδειγμα το σύνολο βάσης 6-31G* χρησιμοποιεί και τις 6 συναρτήσεις των 

τροχιακών τύπου d. Αν θέλουμε να προσθέσουμε συναρτήσεις πόλωσης και στα 

υδρογόνα ώστε να προκύψουν ακριβέστερες τιμές στις ενέργειες δεσμών μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο βάσης 6-31G**.  
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• Τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και συναρτήσεις διάχυσης για να μπορέσουμε 

να περιγράψουμε ηλεκτρονιακές πυκνότητες που εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις. 

Ένα παράδειγμα είναι το σύνολο βάσης 6-31+G*.  

 

Αξίζει τέλος να αναφερθούμε και σε άλλα σύνολα βάσης όπως το σύνολο βάσης 

εξωκεντρικών GTO. Στο σύνολο αυτό βάσης τα κέντρα των GTO δεν βρίσκονται στους 

πυρήνες , αλλά μπορεί να μεταβάλλονται. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιούνται πολύ οι 

κβαντικοί υπολογισμοί. 

 

 

3.6. Μέθοδος Φυσικών Τροχιακών Δεσμού (ΝΒΟ) 

 

Η μέθοδος φυσικών τροχιακών δεσμού (Natural Bond Orbitals, ΝΒΟ) 

σχεδιάστηκε ώστε να δίνει μια ποιοτική ερμηνεία της ηλεκτρονιακής δομής ενός  

μορίου με βάση τις δομές Lewis. Επειδή οι δομές Lewis είναι πολύ γνωστά μοντέλα 

στη Χημεία, η μέθοδος ΝΒΟ χρησιμοποιείται συχνά για την ερμηνεία του χημικού 

δεσμού. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ανάλυσης ΝΒΟ είναι ότι τα αποτελέσματα της 

είναι σχεδόν ανεπηρέαστα από το εκάστοτε σύνολο βάσης που χρησιμοποιείται. 

Η έννοια των "φυσικών" τροχιακών εισήχθηκε για πρώτη φορά από τον 

Löwdin, ο οποίος μέσω αυτών μπόρεσε να περιγράψει ένα μοναδικό σύνολο από 

ορθοκανονικές συναρτήσεις 1-ηλεκτρονίου 
nat

i  που είναι "εγγενείς" στην 

κυματοσυνάρτηση Ν-ηλεκτρονίων ψ(1,2, …, Ν). Μιλώντας με μαθηματικούς όρους, οι 

συναρτήσεις 
nat

i μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι τα ιδιοτροχιακά της 

κυματοσυνάρτησης ψ και είναι έτσι τα "καλύτερα δυνατά" για να περιγράψουν την 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα )(r  της ψ. 

Η "φυσική" ανάλυση τροχιακών (ΝPA) αναπτύχθηκε από τον Wheinhold κ. ά. 

και είναι ένα ενδιάμεσο σε μια αλληλουχία μετασχηματισμών, που ξεκινάει από ένα 

αρχικό σύνολο βάσης ατομικών τροχιακών (AOs), τα οποία μετασχηματίζονται σε 

διάφορα εντοπισμένα σύνολα βάσης, όπως τα φυσικά ατομικά τροχιακά (ΝΑΟs) και 

αυτά με τη σειρά τους σε φυσικά υβριδισμένα τροχιακά (ΝΗΟs), σε φυσικά τροχιακά 

δεσμού (ΝΒΟs) και τέλος μετασχηματίζονται σε φυσικά ημι-εντοπισμένα μοριακά 

τροχιακά (NLMOs). Τα τελευταία μπορούν να μετασχηματιστούν περαιτέρω σε μη-
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εντοπισμένα φυσικά τροχιακά κατά Löwdin (NOs) ή σε κανονικά μοριακά τροχιακά 

(ΜΟs), όπως δίνεται σχηματικά παρακάτω: 

AOs → NAOs → NHOs → NBOs → NLMOs → NOs ή ΜΟs 

Όλα αυτά τα εντοπισμένα φυσικά σύνολα είναι πλήρη και ορθοκανονικά, και είναι 

ικανά να περιγράψουν με μεγάλη ακρίβεια κάθε ιδιότητα της κυματοσυνάρτησης ψ. 

 

 

3.7. Gen 

 

Το πρόγραμμα Caussian περιλαμβάνει έναν αριθμό συνόλων βάσης, τα οποία 

μπορούν να καθοριστούν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λέξη-‘’κλειδί’’ στον τομέα 

πορείας για κάθε υπολογισμό. Η λέξη-‘’κλειδί’’ Gen επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει 

το σύνολο βάσης 

που θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση, ενώ η περιγραφή των συνόλων 

βάσης σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνεται ξεχωριστά στο αρχείο δεδομένων του 

υπολογισμού.  

Έτσι, με τη χρήση της λέξης-‘’κλειδί’’ Gen μπορεί να επιλεγεί ο υπολογισμός 

ενός συνόλου ατόμων του ίδιου μορίου με ένα συγκεκριμένο σύνολο βάσης και 

ταυτόχρονα ο υπολογισμός ενός άλλου συνόλου ατόμων με διαφορετικό σύνολο 

βάσης, ανάλογα με τις ανάγκες του υπολογισμού. 

 

 

3.8. Βελτιστοποίηση της γεωμετρίας και ιδιότητες της Επιφάνειας Δυναμικής 

Ενέργειας (ΕΔΕ) 

 

Από τους βασικούς στόχους ενός κβαντοχημικού υπολογισμού είναι η εύρεση 

της βέλτιστης γεωμετρίας ή αλλιώς της γεωμετρίας ισορροπίας των μορίων που 

μελετώνται. Η διαδικασία της βελτιστοποίησης της γεωμετρίας [71] συνίσταται στη 

μελέτη της εξάρτησης της ολικής ενέργειας του μορίου από τη σχετική θέση των 

πυρήνων. 

Η γεωμετρία ενός μορίου εξαρτάται παραμετρικά από τις εσωτερικές 

συντεταγμένες του. Η εξάρτηση της δυναμικής ενέργειας του συστήματος από τις 

συντεταγμένες αυτές καλείται επιφάνεια δυναμικής ενέργειας (ΕΔΕ) του μορίου 



 
32 

 

(Potential Energy Surface). Η επιφάνεια αυτή παρουσιάζει μια σειρά από ελάχιστα, 

μέγιστα και σημεία καμπής, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις πρώτες και δεύτερες 

μερικές παραγώγους της ενέργειας ως προς τον αριθμό των συντεταγμένων. 

Η πρώτη παράγωγος, μιας συνάρτησης μιας μεταβλητής, είναι μηδέν στα 

ελάχιστα, τα μέγιστα και τα σημεία καμπής. Όσο αφορά την ΕΔΕ, στα παραπάνω 

σημεία η κλίση πρέπει να είναι μηδέν και σε αυτή την περίπτωση καλούνται στάσιμα 

σημεία. Τοπικό ελάχιστο ή τοπικό μέγιστο στην ΕΔΕ εμφανίζεται όταν όλες οι ιδιοτιμές 

της Hessian είναι θετικές ή αρνητικές αντίστοιχα. Μεταβατική κατάσταση εμφανίζεται 

όταν σε ένα σημείο μια μόνο από τις ιδιοτιμές είναι αρνητική και όλες οι υπόλοιπες 

είναι θετικές. Η μεταβατική κατάσταση αποτελεί μέγιστο σε μια κατεύθυνση και 

ελάχιστο προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις και επιπλέον συνδέει δύο ελάχιστα της 

ΕΔΕ. 

Όλες οι τεχνικές βελτιστοποίησης της γεωμετρίας, δηλαδή οι τεχνικές 

ελαχιστοποίησης της ενέργειας ενός μοριακού συστήματος είναι επαναληπτικές. 

Ξεκινούν από μια αρχική γεωμετρία και σε κάθε βήμα υπολογίζουν μια νέα, 

προσεγγίζοντας κάθε φορά σταδιακά το ελάχιστο. 

Διακρίνονται, μάλιστα, σε αυτές που απαιτούν μόνο την ενέργεια σε κάθε βήμα 

και σε αυτές που απαιτούν εκτός από την ενέργεια και τις πρώτες και δεύτερες 

παραγώγους. 

 

 

3.9. Πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken 

 

Μια από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες έννοιες στη Χημεία αποτελούν τα 

ατομικά φορτία, τα οποία έχουν το εξής νόημα: όταν δύο άτομα Α και Β αλληλεπιδρούν 

για να σχηματίσουν χημικό δεσμό, το ατομικό φορτίο στο άτομο Α αντιστοιχεί στην 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα που κερδίζει ή χάνει το άτομο αυτό από το σχηματισμό του 

χημικού δεσμού. Η εύρεση των ατομικών φορτίων γίνεται με την πληθυσμιακή 

ανάλυση (population analysis). Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι 

πληθυσμιακής ανάλυσης από τις οποίες ξεχωρίζουν η πληθυσμιακή ανάλυση κατά 

Mulliken και η πληθυσμιακή ανάλυση φυσικών τροχιακών (Natural Population 

Analysis, NPA).  

Σχεδόν σε όλους τους υπολογισμούς, δίνονται και τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της ηλεκτρονιακής πυκνότητας σε σχέση με διάφορες περιοχές του μοριακού 
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χώρου. Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάλυσης της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας, που ο καθένας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο τρόπο ορισμού των 

διάφορων  περιοχών του μοριακού χώρου. Μεταξύ αυτών, ο τρόπος που  

χρησιμοποιείται περισσότερο είναι αυτός που προτάθηκε από τον Mulliken και 

αναφέρεται ως πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken [67]. 

Στόχος της πληθυσμιακής ανάλυσης κατά Mulliken είναι η διαίρεση της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας, σε τμήματα που αφορούν σε δύο περιοχές του μοριακού 

χώρου, το χώρο γύρω από το κάθε άτομο ενός μορίου με βάση τη βασική συνάρτηση 

χr και το χώρο μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους ατόμων του μορίου για όλα τα δυνατά 

ζεύγη βασικών συναρτήσεων. Το πρώτο τμήμα της ηλεκτρονιακής πυκνότητας, 

αναφέρεται ως ατομικός πληθυσμός nr και το δεύτερο τμήμα ως πληθυσμός 

αλληλοεπικάλυψης (overlap population) nr-s για το ζεύγος χr και χs, 

 

=
i

irr nn ,

 και 
 −− =

i

ixrxr nn ,

 

 

το άθροισμα του ατομικού πληθυσμού και του πληθυσμού αλληλοεπικάλυψης 

ισοδυναμούν με τον ολικό αριθμό των ηλεκτρονίων στο μόριο: 
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Εάν αντί να κατανεμηθούν τα ηλεκτρόνια με βάση τον ατομικό πληθυσμό και 

τον πληθυσμό αλληλοεπικάλυψης, ισοκατανεμηθούν τα ηλεκτρόνια ανάμεσα στις 

συναρτήσεις βάσης τότε προκύπτει η χονδρική πληθυσμιακή ανάλυση (gross 

population), 

 


→

−+=
rx

srrr nnN
2

1

 

 

Προσθέτοντας την χονδρική πληθυσμιακή ανάλυση για όλες τις συναρτήσεις 

βάσης ενός ατόμου Β, προκύπτει η έννοια του χοντρικού ατομικού πληθυσμού (gross 

atomic population), 
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=
Br

rB NN

 

 

όπου ο συμβολισμός r∈ B δηλώνει ότι όλες οι βασικές συναρτήσεις εντοπίζονται στο 

άτομο Β. Το άθροισμα του χοντρικού ατομικού πληθυσμού ισούται με τον αριθμό των 

ηλεκτρονίων του μορίου. Το καθαρό ατομικό φορτίο qB του ατόμου Β με ατομικό 

αριθμό ΖΒ ορίζεται ως 

 

BBB NZq −=  

 

 

3.10. Φυσική πληθυσμιακή ανάλυση 

 

Η πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken σε πολλές περιπτώσεις έχει αποτύχει 

να δώσει αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα ως προς τον χαρακτηρισμό της 

κατανομής των φορτίων [72] . Τα μειονεκτήματα αυτής μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

 

• Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, όπου η πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken έχει 

δώσει αρνητικές τιμές φορτίων χωρίς καμία φυσική σημασία. 

• Επίσης, η μέθοδος παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από το σύνολο βάσης που θα 

χρησιμοποιηθεί με αποτέλεσμα διαφοροποίησή του να επιφέρει σημαντικές 

μεταβολές στα αποτελέσματα της μεθόδου. 

• Τέλος, η πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken δεν καταφέρνει να δώσει ορθή φυσική 

εικόνα για την κατανομή των φορτίων σε μόρια με ισχυρό ιοντικό χαρακτήρα. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχει αναγκαιότητα βελτίωσης των 

αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με βάση τη πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken. 

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με βάση τη φυσική πληθυσμιακή ανάλυση (natural 

population analysis, NPA) [72], η οποία χρησιμοποιεί την ιδέα των φυσικών 

τροχιακών. Η μέθοδος ξεκινά υπολογίζοντας έναν αριθμό ορθοκανονικών φυσικών 

ατομικών τροχιακών (NAOs) από το σύνολο βάσης του ατομικού τροχιακού χr. Στη 

συνέχεια, τα NAOs χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν ένα σύνολο ορθοκανονικών 

φυσικών μοριακών τροχιακών (NBOs). Κάθε κατεχόμενο ΝΒΟ ταξινομείται ως 
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πυρήνας, μονήρες ζεύγος ή δεσμικό τροχιακό. Μπορεί να αποδειχθεί, ότι ένα σύνολο 

ΜΟ θi, έχει την ικανότητα, όταν η κυματοσυνάρτηση εκφράζεται χρησιμοποιώντας τα 

θi, η πιθανότητα της πυκνότητας να παίρνει την απλή μορφή: 

 

=
i

ii zyxbzyxp 2|),,(|),,( 
 

 

Έτσι, χρησιμοποιώντας τα ΝΒΟs μπορεί να εκτελεστεί πληθυσμιακή ανάλυση 

σε ένα μόριο. Τα καθαρά ατομικά φορτία που υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο NPA 

επιδεικνύουν μικρότερη εξάρτηση από το σύνολο βάσης, σε σχέση με αυτά που 

υπολογίζονται με βάση τη πληθυσμιακή ανάλυση κατά Mulliken. 

 

 

3.11. HOMO, LUMO και η σημασία τους 

 

Από τα διάφορα ΜΟ των μορίων εκείνα, που έχουν ιδιαίτερη σημασία στην 

κατανόηση των μοριακών αντιδράσεων είναι, το υψηλότερης ενέργειας κατεχόμενο 

από ηλεκτρόνια ΜΟ, που συμβολίζεται ως HOMO (Highest Occupied Molecular 

Orbital) και το χαμηλότερης ενέργειας μη κατεχόμενο από ηλεκτρόνια ΜΟ, που 

συμβολίζεται ως LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). 

Η σημασία των HOMO και LUMO στις μοριακές αντιδράσεις είναι προφανής, 

αν λάβει κανείς υπόψη, ότι τα τροχιακά αυτά είναι εκείνα που αλληλεπιδρούν συνήθως 

μεταξύ τους για το σχηματισμό του προϊόντος [64]. Με άλλα λόγια, τα HOMO και 

LUMO αποτελούν τα «μέτωπα» των μορίων στις αντιδράσεις τους και γι’ αυτό 

αναφέρονται, επίσης και ως μετωπικά τροχιακά (FMOs frontier molecular orbitals). 

Κάθε λοιπόν, μοριακή αντίδραση μπορεί να κατανοηθεί με βάση τις ενέργειες και τα 

σχήματα των μετωπικών τροχιακών των μορίων, που συμμετέχουν σε αυτή. 

Όλες οι αντιδράσεις πυρηνόφιλης και ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης 

αρχίζουν με αλληλεπιδράσεις του τύπου HOMO-LUMO, που οδηγούν στο σχηματισμό 

της μεταβατικής κατάστασης. Στις αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης, το 

πυρηνόφιλο αντιδραστήριο διαθέτει ΗΟΜΟ, που αλληλοεπιδρά με το LUMO του 

άλλου αντιδραστηρίου. Το κέντρο προσβολής θα αποτελεί το σημείο που επιτυγχάνεται 

καλύτερη αλληλοεπικάλυψης του HOMO-LUMO. 
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Η αλληλοεπικάλυψη αυτή οδηγεί σε τοποθέτηση ηλεκτρονικού νέφους στο 

αντιδεσμικό LUMO, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την εξασθένηση του παλιού 

δεσμού και το σχηματισμό ενός νέου δεσμού. Στις αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης 

υποκατάστασης, το ηλεκτρονιόφιλο αντιδραστήριο διαθέτει LUMO, που αλληλεπιδρά 

με το HOMO του άλλου αντιδραστηρίου. Το κέντρο της προσβολής θα αποτελεί το 

σημείο που επιτυγχάνεται καλύτερη αλληλοεπικάλυψη HOMO-LUMO. Η 

αλληλοεπικάλυψη αυτή οδηγεί σε απομάκρυνση ηλεκτρονικού νέφους από το δεσμικό 

ΗΟΜΟ, γεγονός που έχει, επίσης, σαν αποτέλεσμα, την εξασθένιση παλιού δεσμού και 

το σχηματισμό ενός νέου δεσμού. Τα προηγούμενα, ισχύουν και στην περίπτωση της 

αλληλεπίδρασης HOMO-LUMO, που ανήκουν στο ίδιο μόριο, που οδηγεί σε θερμικές 

διασπάσεις ή ενδομοριακές μεταθέσεις ομάδων. 
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4. ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

4.1. Γενικά για το ρουθήνιο 

 

Το ρουθήνιο βρίσκεται στην δεύτερη σειρά των µετάλλων µεταπτώσεως, στην 8η 

οµάδα, ακριβώς κάτω από τον σίδηρο (Fe), και είναι το ελαφρύτερο στοιχείο από τα 6 

µέταλλα της οµάδας λευκοχρύσου: ρουθήνιο (Ru), ρόδιο (Rh), παλλάδιο (Pd), όσµιο 

(Os), ιρίδιο (Ir) και λευκόχρυσος (Pt). Το όνοµα ρουθήνιο προήλθε από την λατινική 

ονοµασία της Ρωσίας. Αποµονώθηκε το 1808, αλλά δεν αναγνωρίστηκε ως καινούργιο 

µέταλλο µέχρι το 1844 που ο Claus αποµόνωσε και χαρακτήρισε το καθαρό στοιχείο. 

Το ρουθήνιο αποµονώνεται από ορυκτά µετάλλων λευκοχρύσου µε οξειδωτική 

απόσταξη µετατρεπόµενο στο ισχυρά οξειδωτικό RuO4, και εν συνεχεία µε αναγωγή 

στο µέταλλο. Το πιο κοινό αρχικό αντιδραστήριο για ενώσεις του ρουθηνίου είναι το 

ένυδρο τριχλωριούχο ρουθήνιο, RuCl3·xH2O. Δέκα ισότοπα ρουθηνίου είναι γνωστά 

από τα οποία τα ραδιενεργά ισότοπα 97Ru, 103Ru και 106Ru έχουν µελετηθεί για ιατρικές 

εφαρµογές. Το ρουθήνιο έχει πολύ µεγάλη χηµεία συναρµογής µε τις οξειδωτικές του 

καταστάσεις να ποικίλουν από –II ως το +VII. Οι βασικές οξειδωτικές καταστάσεις 

είναι η +ΙΙ, η +ΙΙΙ, και η +IV. Οι υψηλότερες οξειδωτικές καταστάσεις όπως RuVI και 

RuVII χρησιµοποιούνται συνήθως ως οξειδωτικά για οργανικά υποστρώµατα. Το 

ρουθήνιο είναι ένα µέταλλο οπού βρίσκει εφαρµογή σε πολλούς τοµείς έρευνας. 

Πολλές ενώσεις του ρουθηνίου έχουν εξετασθεί ή χρησιµοποιούνται ήδη στην οµογενή 

και ετερογενή κατάλυση. Άλλος ενδιαφέρων τοµέας έρευνας στον οποίον το ρουθήνιο 

παίζει ρόλο κλειδί είναι η αναζήτηση ενώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 

φωτοχηµεία. Οι πιο σταθερές οξειδωτικές καταστάσεις του ρουθηνίου σε υδατικά 

διαλύµατα είναι RuII και RuIII. Εξαιτίας της σχετικά υψηλής κινητικής σταθερότητας 

των συµπλόκων του RuII και RuIIΙ , έχουν µελετηθεί σε διάφορους τοµείς βιολογικών 

εφαρµογών. Σύµπλοκα του ρουθηνίου έχουν µελετηθεί και ως προς τις αντικαρκινικές 

ιδιότητες, οι οποίες φαίνεται να συσχετίζονται µε την ικανότητα τους να δεσµεύονται 

στο DNA. 
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4.2. Κατηγορίες συμπλόκων ρουθηνίου 

 

Η ρηξικέλευθη ανακάλυψη της αντικαρκινικής δράσης της cisplatin από τον 

Rosenberg [5] άνοιξε ένα νέο πεδίο στην καταπολέμηση του καρκίνου. Μετά από αυτή 

την ανακάλυψη υπήρξε μία πληθώρα μελετών πάνω στη σύνθεση και την 

αντικαρκινική δράση φαρμάκων βασισμένα στην πλατίνα. Σαν αποτέλεσμα αρκετά 

αντικαρκινικά φάρμακα Pt  βρίσκονται σε χρήση ή είναι σε κλινικές μελέτες εδώ και 

30 χρόνια. Μεταξύ αυτών των φαρμάκων τα φάρμακα με τα περισσότερο επιτυχή 

αποτελέσματα στις χημειοθεραπείες είναι η cisplatin και τα  carboplatin και oxaliplatin. 

Παρόλα αυτά, τα φάρμακα του  Pt παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα όπως ότι η 

δραστικότητα τους περιορίζεται σε ένα περιορισμένο φάσμα όγκων, καθώς και 

παρενέργειες [73,74]. Στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τα παραπάνω 

προβλήματα, οι ερευνητές στράφηκαν σε άλλα σύμπλοκα με άλλα κεντρικά μέταλλα, 

εκτός του Pt [74-77]. Σε αυτή την έρευνα των συμπλόκων πέραν του Pt , τα σύμπλοκα 

τα οποία είχαν ως κεντρικό μέταλλο το Ru ήταν τα περισσότερο υποσχόμενα για 

διάφορους λόγους [74, 75, 78]. Πρώτον , η ανταλλαγή των συναρμοζόμενων ιόντων 

και η κινητικότητα τους σε υδατικά διαλύματα, η οποία είναι υψίστης σημασίας για την 

αντικαρκινική τους δράση, είναι αρκετά αργή. Δεύτερον είναι αρκετά εκλεκτικά, αφού 

το Ru μπορεί να μιμηθεί το σίδηρο στις αλληλεπιδράσεις του με τις πρωτεΐνες (τόσο 

με την τρανσφερίνη όσο και με την αλβουμίνη), οι οποίες υπερεκφράζονται από τα 

καρκινικά κύτταρα, οδηγώντας σε υψηλή ζήτηση για Fe. Ακόμα δεν είναι τόσο τοξικά, 

τέλος είναι σχετικά αδρανή ειδικά αυτά του τρισθενούς ρουθηνίου, με αποτέλεσμα να 

φτάνουν ακέραια στα καρκινικά κύτταρα. 

Η πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το ρουθήνιο ως αντικαρκινικός 

παράγοντας έγινε το 1976 από τον Durig [79], παρουσιάζοντας το οκταεδρικό 

σύμπλοκο fac-[Ru(NH3)3Cl3] του Ru(III), το οποίο μπορούσε να αναστείλει την 

ανάπτυξη των κυττάρων του E. Coli σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με αυτές του 

cisplatin. Αργότερα το 1980 ο Clarke και οι συνεργάτες του [80], αξιολόγησαν την 

αντικαρκινική δράση του αντίστοιχου συμπλόκου του ρουθηνίου της cisplatin ,το cis-

[Ru(NH3)4Cl2]. To παραπάνω σύμπλοκο χλωραμίνης ελέγχθηκε σε αρουραίους αλλά η 

δράση του ήταν περιορισμένη, λόγω της μη καλής διαλυτότητας του. Προκειμένου να 

βελτιωθεί η διαλυτότητα των συμπλόκων του ρουθηνίου, έβαλαν dmso ως ligands [81]. 

Το cis-[RuCl2(dmso)4] έδειξε καλή αντικαρκινική δράση, αν και κατώτερη αυτής του  

cisplatin, αλλά ταυτόχρονα αυτό το σύμπλοκο ήταν λιγότερο τοξικό. Το μεγαλύτερο 
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πλεονέκτημα αυτών των συμπλόκων σε σύγκριση με τη cisplatin ήταν ότι ήταν 

δραστικά όχι μόνο στους καρκίνους των αρχικών σταδίων, αλλά ακόμα και στους 

μεταστατικούς. Έτσι αρκετά σύμπλοκα του ρουθήνιου ελέγχθηκαν ως αντικαρκινικοί 

δείκτες. Ουσιαστικά τα αντικαρκινικά σύμπλοκα του ρουθήνιου θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες [74]. Τα οκταεδρικά σύπλοκα του ρουθηνίου 

συναρμοζόμενα με ligands dmso όπως είναι το NAMI-A, τα οκταεδρικά σύμπλοκα του 

τρισθενούς ρουθηνίου του τύπου [LH]trans-[RuCl4(L)2] όπως είναι το ΚP1019 και τα 

οργανομεταλλικά σύμπλοκα αρένια του δισθενούς ρουθηνίου με το γενικό τύπο (η6-

arene)Ru(en)Cl][PF6] (Σχήμα 4.1). 

 

 

 

Σχήμα 4.1. Κατηγορίες συμπλόκων ρουθηνίου 

 

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί, ότι το RAPTA-C ανήκει σε μία σειρά 

συμπλόκων που ονομάζονται RAPTA τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Dyson και 

τους συνεργάτες του στις αρχές του 2000 [82] και έτσι δεν ανήκει στην κατηγορία των 

κλασικών συμπλόκων ρουθηνίου-αρενίων piano stool. Την ίδια χρονική περίοδο ο 

Sadler [83], συνέθεσε παρόμοιους αντικαρκινικούς παράγοντες ρουθηνίου, τα οποία 

χαρακτηρίστηκαν ως κλασικά σύμπλοκα ρουθηνίου-αρενίων, έχοντας το γενικό τύπο  

[RuX(η6-arene)(L)]n+, όπου Χ είναι η αποχωρούσα ομάδα και L είναι N,N-, N,O- ή 

O,O- ως συναρμοζόμενα ligand. Η βασική δομική διαφορά μεταξύ των κλασικών και 
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μη κλασικών συμπλόκων ρουθηνίου-αρενίων piano stool, είναι ότι τα πρώτα φέρουν 

μία διδοτική αμίνη και ένα αλογονίδιο ως ligand, ενώ τα μη κλασικά περιέχουν μία 

μονοδοτική αμίνη και δύο αλογονίδια ως ligands. 

 

 

Σχήμα 4.2. Δομή piano-stool των η6αρενίων συμπλόκων δισθενούς ρουθηνίου. 

 

4.2.1. Ο μηχανισμός δράσης των συμπλόκων του Ru 

 

Ο μηχανισμός δράσης του Ru ως αντικαρκινικός παράγοντας εξαρτάται από την 

κατηγορία στην οποία ανήκει. Έτσι λοιπόν, τα σύμπλοκα του τρισθενούς ρουθηνίου 

όπως το NAMI-A [84] ή το KP1019 [85] δρουν μέσω της ενεργοποίησης με αναγωγή, 

μιας θεωρίας που αναπτύχθηκε από τον Clarke [86], λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ru(II) 

συνδέει βιομόρια με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό σε σχέση με το Ru(III). Επομένως πρότεινε 

μία in vivo αναγωγή σε σύμπλοκα Ru(II), όπου η αναγωγή γίνεται σε υψηλές 

αναγωγικές και συχνά υποξικές συνθήκες που βρίσκει κανείς στους όγκους [87,88]. 

 

 

Από την άλλη, τα μη κλασικά σύμπλοκα  ρουθηνίου-αρενίων ακολουθούν ένα 

διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Μελέτες έδειξαν ότι η αντίδραση αυτών με 

νουκλεοβάσεις πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας των ανάλογων υδατικών 

προϊόντων [89]. Η ενυδάτωση γίνεται πολύ γρήγορα, φτάνοντας να είναι 20 φορές 

Σχήμα 4.3 Αντιδράσεις του συμπλόκου RAPTA-C, όταν το σύμπλοκο εισέρχεται στο 

κύτταρο. 
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μεγαλύτερη από αυτή της cisplatin [90]. Έτσι θεωρείται ότι το DNA είναι ο τελικός 

στόχος των μη κλασικών συμπλόκων ρουθηνίου-αρενίων. Επομένως, μετά την 

ενυδάτωση, τα σύμπλοκα σχηματίζουν ένα δεσμό συναρμογής μεταξύ του μεταλλικού 

κέντρου του ρουθηνίου και του Ν7 της γουανίνης του DNA, με αντικατάσταση του 

υδατικού ligand [90-92]. Η εκλεκτικότητα της γουανίνης ενισχύεται περαιτέρω από τη 

στιγμή που δημιουργείται ένας δεσμός υδρογόνου μεταξύ του ατόμου Ο6 και των 

ομάδων ΝΗ της διδοτικής αμίνης του συμπλόκου [91]. Αν και η υδρόλυση του Cl στο 

σύμπλοκο Sadler είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να ενωθεί με τη γουανίνη (G) 

του DNA, σε ανάλογα σύμπλοκα που έχουν συντεθεί, διαπιστώθηκε ότι η υδρόλυση 

δεν προχωρούσε. Έτσι μελετήθηκε, με τη χρήση ενός εξανουκλεοτιδίου, αν και με ποιo 

τρόπο οι ενώσεις αυτές μπορούν να συνδεθούν με το DNA. Διαπιστώθηκε ότι 

συνδέονται ισχυρά στη μικρή αύλακα της έλικας μέσω της διιμίνης και πιθανότατα σε 

αυτή του τύπου την αλληλεπίδραση να οφείλεται και η κυτταροτοξική τους δράση [93]. 

 

4.2.2. Ο ρόλος των συναρμοτών στα σύμπλοκα ρουθηνίου 

 

Οι ποσοτικές σχέσεις δομής-δραστικότητας έδειξαν το πόσο σημαντική είναι η 

φύση του ligand αρενίου στην αντικαρκινική δράση των κλασικών συμπλόκων Ru-

αρενίων [94].Έτσι, σύμπλοκα με μεγάλα, υδροφοβικά αρένια παρουσίαζαν καλύτερη 

δράση. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι η αυξημένη υδροφοβικότητα δίνει στο 

σύμπλοκο τη δυνατότητα να διαχέεται καλύτερα μέσα από τις κυτταρικές μεμβράνες 

και να σχηματίζει ισχυρότερους δεσμούς με το DNA, μέσω της ενσωμάτωσης [95]. 

Από την άλλη αντικαθιστώντας το Cl ως αποχωρούσα ομάδα με άλλα ligands, είχε ως 

αποτέλεσμα σύμπλοκα με μικρότερη αντικαρκινική δράση [96]. Η διδοτική αμίνη ως 

ligand των κλασικών συμπλόκων Ru-αρενίων παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο στην 

αντικαρκινική δράση. Έτσι για παράδειγμα, αντικαθιστώντας το en με N,N,N’,N’-

tetramethylethylene-1,2-diamine (tmeda) και 2,2’- bipyridyl (bipy) και παραγωγά τους, 

τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού δεσμού υδρογόνου με τη γουανίνη, 

είχε ως αποτέλεσμα αδρανή μόρια [94]. Ακόμα, αλλάζοντας το en με το 1,2-

diaminobenzene είχε σαν αποτέλεσμα μια μικρή αλλαγή στη δραστικότητα, ενώ η 

χρήση μεικτών N,O- συναρμοζόμενων ligands, όπως λ.χ. φυσικά αμινοξέα, απέτυχε να 

δώσει δραστικές ενώσεις [94]. Τέλος, η δραστικότητα παρέμεινε με τη χρήση O,O-

συναρμοζόμενων δικετονών, με τη δραστικότητα να σχετίζεται ελαφρώς με τη 

λιποφιλικότητα της δικετόνης. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των συμπλόκων του ρουθηνίου για τη 

χρήση τους ως αντικαρκινικών παραγόντων, ερευνήσαμε τις σχέσεις δομής-

δραστικότητας (Quantitative Structure Activity Relationships, QSAR), μεταξύ της 

αντικαρκινικής δράση μιας σειράς συμπλόκων του δισθενούς ρουθήνιου και των 

δομικών, ηλεκτρονιακών και φασματοσκοπικών ιδιοτήτων τους, οι οποίες 

υπολογίστηκαν με βάση τη θεωρία συναρτησιακής πυκνότητας (Density Functional 

Theory, DFT). Τα σύμπλοκα του δισθενούς ρουθηνίου που μελετήθηκαν έχουν το 

γενικό τύπο (η6-αρένιο)Ru-(XY)Cl]Z, όπου XY είναι N,N- (διαμίνη), N,O-, ή O,O-. Τα 

αρένια ξεκινούσαν από παράγωγα βενζολίου μέχρι συμπυκνωμένους πολυκυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες, και Ζ είναι συνήθως ένα ανιόν [PF6]
-. Εξ’ όσων 

γνωρίζουμε δεν έχει πραγματοποιηθεί τέτοια συστηματική μελέτη μέχρι στιγμής. 

 

4.3. Φασματοκσοπία 99Ru-NMR  

 

4.3.1. Πειραματικός υπολογισμός  φασμάτων 99Ru NMR 

 

Το NMR των μετάλλων μετάπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευ-

νηθούν οι δομικές, ηλεκτρονιακές ιδιότητες  καθώς και η καταλυτική  δράση των συ-

μπλόκων τους. Η πρώτη απευθείας ανίχνευση των 99Ru και 101Ru NMR πραγματοποι-

ήθηκε το 1981 από τoυς Brevard και Granger. Έτσι υψηλής ανάλυσης φάσματα NMR 

των 99Ru και 101Ru παρατηρήθηκαν σε  CCl4, διαλύματος RuO4. Οι διαφορετικοί πα-

ράμετροι NMR μετρήθηκαν και για τα δύο ισότοπα. Τα δύο ισότοπα του ρουθηνίου 

99Ru και 101Ru υπάρχουν σε ποσοστό 12,72% και 17,07% στη φύση. Παρόλο που το 

ισότοπο 101Ru απαντάται σε μεγαλύτερη ποσοστό, το ΝΜR που χρησιμοποιείται για το 

χαρακτηρισμό ενώσεων είναι αυτό του 99Ru. Αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που τα φά-

σματα απορρόφησης είναι αρκετά οξεία και για τα δύο ισότοπα, η πολύ μικρή τετρα-

πολική ροπή που εμφανίζει το 99Ru2,3, υποδεικνύει ότι φασματικές απορροφήσεις μπο-

ρούν να παρατηρηθούν ακόμα και σε χαμηλής συμμετρίας περιβάλλοντα. Έτσι από την 

παρακάτω εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε ότι το φάσμα του 99Ru είναι αρκετά πιο 

οξύ και με λιγότερο εύρος από αυτό του 101Ru [97]. 



 
43 

 

 

Σχήμα 3.4 Φάσματα των 99Ru και 101Ru του RuO4 σε CCl4 (1,02Μ).   

 

Έτσι είχαν προβλέψει ότι το το φάσμα του 99Ru θα γινόταν ένα σημαντικό 

εργαλείο στην ανόργανη χημεία που θα βοηθούσε στη διερεύνηση των δομών 

πολύπλοκων συμπλόκων. Σε κάποιες περιπτώσεις ο διαχωρισμός μεταξύ ισομερών 

συμπλόκων του ρουθηνίου μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολος ακολουθώντας τεχνικές 

όπως του 1H και του 13C NMR. Επομένως η εφαρμογή του 99Ru NMR μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στο διαχωρισμό τους. 

 Μία εφαρμογή της τεχνικής του 99Ru NMR έγινε το 1999 αναδεικνύοντας την 

τεχνική αυτή [98] . Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 29 οκταεδρικά σύμπλοκα του 

δισθενούς ρουθηνίου, τα οποία φαίνονται αναλυτικά στο σχήμα 4.5. 
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Σχήμα 4.5 Δομές των οκταεδρικών συμπλόκων του δισθενούς ρουθηνίου και των 

ligands τους, όπου Χ,Υ,=  SnMe3, SnPh3, PbPh3, GePh3, Me, Et, neo-Pe, i-Pr, Mn(CO)5 

ή RuCp(CO)2, Cl, Br, I. 

Τα σύμπλοκα αυτά χωρίστηκαν σε δύο τάξεις, την τάξη (Ι)1-25 και την τάξη 

(ΙΙ) 26-29. Οι χημικές μετατοπίσεις των οργανομεταλλικών συμπλόκων βρίσκονταν 

στην περιοχή μεταξύ -1338 έως 1041 ppm, ενώ για τα σύμπλοκα συναρμογής οι τιμές 

κυμαίνονταν σε υψηλότερα επίπεδα, μεταξύ τω 4606 και 4987 ppm. Στον πίνακα 4.1 

φαίνονται αναλυτικά οι τιμές των χημικών μετατοπίσεων , το εύρος των σημάτων και 

η μέγιστη απορρόφηση  στο UV/Vis για όλες τις ενώσεις 1-29. 
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Πίνακας 4.1 Τιμές χημικών μετατοπίσεων 99Ru, εύρους των σημάτων και μέγιστης 

απορρόφησης  στο UV/Vis τις ενώσεις 1-29. 

 
 

Από την παραπάνω μελέτη φάνηκε το πόσο σημαντική είναι η τεχνική του 99Ru 

NMR καθώς με τις συνηθισμένες έως τότε τεχνικές θα ήταν πολύ δύσκολος και 

χρονοβόρος ο προσδιορισμός και ο διαχωρισμός των παραπάνω ενώσεων. Επιπλέον, 

μελετήθηκαν και μίγματα των παραπάνω ενώσεων (27-29) για να παρατηρήσουν αν με 

το 99Ru NMR θα μπορούσαν να τα διαχωρίσουν. Οι απορροφήσεις των ισομερών στο 

φάσμα ήταν ευδιάκριτες και χωρίς να επικαλύπτουν η μία την  άλλη. Από το φάσμα 

του μίγματος των  28 a,b μπορεί να γίνει σύγκριση με το φάσμα του 28 b, οδηγώντας 

έτσι στην ταυτοποίησή τους. 
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Σχήμα 4.6 Φάσμα 99Ru NMR μίγματος των ενώσεων 28 a,b. 

 

 

 

4.3.2 Θεωρητικός υπολογισμός παραμέτρων του 99Ru NMR με χρήση DFT 

 

 

Μέχρι και πριν από δύο δεκαετίες είχαμε σχετικά λίγα υπολογιστικά δεδομένα 

στη βιβλιογραφία, για τον πυρήνα του ρουθηνίου, τις χημικές μετατοπίσεις του και τα 

εύρη των φασμάτων του, καθώς δεν είχε γίνει αντικείμενο συστηματικής έρευνας. 

Παρόλο που οι DFT υπολογισμοί είχαν εδραιωθεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον 

υπολογισμό των δομικών, ενεργειακών και των ιδιοτήτων του NMR των συμπλόκων 

των μετάλλων μετάπτωσης, οι χημικές μετατοπίσεις και ο πυρήνας του μετάλλου, 

παρέμενε μία πρόκληση. Αυτό συμβαίνει γιατί η ευαισθησία των αποτελεσμάτων 

εξαρτάται από την κάθε μία συναρτησιακή που θα εφαρμοστεί. Έτσι το 2000, ο Buhl 

και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μία μελέτη DFT υπολογισμών, από τους 

οποίους υπολογίστηκαν οι χημικές μετατοπίσεις του 99Ru, για μία σειρά ενώσεων.[99]. 

Οι βελτιστοποιημένες δομές των συμπλόκων που μελετήθηκαν φαίνονται στο σχήμα 

4.7. 
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Σχήμα 4.7 Βελτιστοποιημένες δομές των ενώσεων  στο επίπεδο θεωρίας BP86/ECP1, 

μαζί με μήκη δεσμών σε Å και πειραματικές τιμές των μηκών των δεσμών, όπου 

υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα 

. 

Οι απόλυτες και σχετικές χημικές μετατοπίσεις του 99Ru υπολογίστηκαν στα 

επίπεδα θεωρίας GIAO-BPW91 και B3LYP. Οι τιμές αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 

4.2. 
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Πίνακας 4.2 Τιμές απόλυτων και σχετικών χημικών μετατοπίσεωνς του 99Ru μαζί με 

πειραματικά δεδομένα (b). 

 

 

Από τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης αυτό που βρέθηκε ήταν ότι η 

υβριδική συναρτησιακή B3LYP έδωσε καλύτερες τιμές από τη συναρτησιακή BPW91. 

Αυτό μπορεί να φανεί και από τα συγκριτικά διαγράμματα μεταξύ των πειραματικών 

και των θεωρητικά υπολογισμένων τιμών.(σχήμα 4.8) 

 

 

Σχήμα 4.8 Συγκριτικό  διάγραμμα των θεωρητικά υπολογισμένων τιμών των χημικών 

μετατοπίσεων του 99Ru, με τις συναρτησιακές BPW91και B3LYP σε σχέση με τα 

πειραματικά δεδομένα. 
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 Μία ακόμα μελέτη DFT υπολογισμών των χημικών μετατοπίσεων του 99Ru 

έγινε το 2002 από τους Alessandro Bagno και Marcella Bonchio. Σε αυτήν αρκετά 

σύμπλοκα ρουθηνίου διερευνήθηκαν υπολογιστικά με all-electron και ECP σύνολα 

βάσης, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνεται μία χοντρική εκτίμηση της χημικής 

μετατόπισης άγνωστων συμπλόκων, ακόμα και σχετικά μεγάλων [100]. Η ίδια ομάδα 

συνεχίζοντας τους υπολογισμούς, για τις χημικές μετατοπίσεις του 99Ru, δημοσίευσε 

μία νέα μελέτη στην οποία τα αποτελέσματα ήταν αρκετά αξιόπιστα, τόσο για το all-

electron όσο και για το frozen-core σύνολο βάσης, εφαρμόζοντας αυτή τη φορά τη 

σχετικιστική μέθοδο κατά ΖΟRA [101]. Σε άλλη εργασία ερευνήθηκαν οι επιπτώσεις 

των διαλυτών στη χημική μετατόπιση του 99Ru, για το σύμπλοκο fac-[Ru(CO)3I3]
- 

[102]. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν benchmark υπολογισμοί, σε ένα σύνολο δέκα 

συμπλόκων ρουθηνίου, προκειμένου να καλιμπραριστεί το υπολογιστικό μοντέλο και 

να προσδιοριστεί το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα σχετικιστικά φαινόμενα στην 

προστασία του πυρήνα του 99Ru και στη χημική μετατόπιση. Επίσης στην ίδια εργασία 

έγινε ανασκόπηση των συναρτησιακών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 

των χημικών μετατοπίσεων του 99Ru από τις ερευνητικές ομάδες των Buhl και των 

Alessandro Bagno και Marcella Bonchio. Οι συναρτησιακές που χρησιμοποιήθηκαν 

καθώς και οι αποδόσεις των υπολογιστικών μοντέλων φαίνονται συγκεντρωτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.3  Αποδόσεις των υπολογιστικών μοντέλων για τις χημικές μετατοπίσεις του 

99Ru. Γραμμικές συσχετίσεις υπολογιστικών με πειραματικών τιμών. 

 

 

Σαν συμπέρασμα, επιβεβαιώθηκε ότι με την εφαρμογή της υβριδικής 

συναρτησιακής αναπαράγονται καλύτερα οι τιμές των χημικών μετατοπίσεων για τον 

πυρήνα του 99Ru, ακόμα και με την επιρροή του διαλύτη. Σε αντίθεση με τη μη 

υβριδική συναρτησιακή, που με την εφαρμογή της στους υπολογισμούς υποτιμώνται 
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τα φαινόμενα επιδιαλύτωσης. Παρόλα αυτά όμως ακόμα και με τη μη υβριδική 

μπορούμε να διακρίνουμε την τάση. 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες των συμπλόκων του ρουθηνίου στις οποίες 

χρησιμοποιούνται  DFT υπολογισμοί αφορούν στην ποσοτική σχέση δομής 

δραστικότητας των συμπλόκων. Έτσι χρησιμοποιώντας τους DFT υπολογισμούς  σε 

μελέτες QSAR μειώνεται ο υπολογιστικός χρόνος καθώς και το κόστος σχεδιασμού 

νέων φαρμάκων. 

Το 2017 εξετάστηκαν ορισμένα σύμπλοκα ρουθηνίου – αζοπυριδίνης λόγω της 

πιθανής κυτταροτοξικής τους δράσης  σε μία σειρά από καρκινικά κύτταρα, τα A498, 

H226, IGROV, MCF-7 και WIDR. Έτσι προκειμένου να προβλεφθεί η κυτταροτοξική 

τους δράση, πραγματοποιήθηκαν DFT υπολογισμοί που αφορούν στην ποσοτική σχέση 

δομής δραστικότητας των συμπλόκων. Η συναρτησιακή η οποία εφαρμόστηκε για τους 

υπολογισμούς ήταν η B3LYP [103] και η διπλού ζήτα ψευδοδυναμικού LanL2DZ 

[104]. Η βασική δομή των συμπλόκων που μελετήθηκαν φαίνεται στο σχήμα 4.9, ενώ 

τα διάφορα ligand και οι υποκαταστάτες τους δίνονται στον πίνακα 4.4. Επίσης στο 

σχήμα 4.10 φαίνονται τα 5 ισομερή των συμπλόκων του τύπου RuCl2L2. 

 

 

Σχήμα 4.9 Βασική δομή των ligand αζοπυριδίνης  με διαφορετικούς υποκαταστάτες R 

και R1. 
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Πίνακας 4.4  Διάφορα ligand και υποκαταστάτες. 

 
 

 

 

 

Σχήμα 4.10 Πέντε ισομερή των συμπλόκων ρουθηνίου του τύπου RuCl2L2. 

 

Για τη δημιουργία των μοντέλων QSAR, υπολογίστηκαν ορισμένοι θεωρητικοί 

περιγραφείς. Πιο συγκεκριμένα, οι περιγραφείς αυτοί ήταν η ελεύθερη ενέργεια Gibbs 

ΔG0, το φυσικό φορτίο του συναρμοτή του συμπλόκου QL και η διπολική ροπή μ. Αυτοί 

οι περιγραφείς προσδιορίστηκαν από τις βελτιστοποιημένες δομές. Οι τιμές των 

περιγραφέων φαίνονται στον πίνακα 4.5. 
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Πίνακας 4.5 Κβαντικοί περιγραφείς και πειραματικκά υπολογισμένες αντικαρκινικές 

δραστικότητες των συμπλόκων. Οι μονάδες των περιγραφέων είναι σε kcal, a.u. και 

Debye. 

 

 

Οι τιμές των στατιστικών δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως ποσοτικοί 

δείκτες ήταν οι ακόλουθες  

 

Πίνακας 4.6 Τιμές στατιστικών δεικτών για τις διάφορες σειρές καρκινικών κυττάρων. 

 

 

Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των πειραματικών τιμών και των 

προβλεπόμενων τιμών της κυτταροτοξικής δραστικότητας, αναδεικνύοντας έτσι τη 

σημαντικότητα των μοντέλων QSAR. Συμπερασματικά τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων 

αντικαρκινικών μορίων. 
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4.4. Νιτροζυλοσύμπλοκα ρουθηνίου 

 

4.4.1. Δομή και Ιδιότητες Μονοξειδίου του Αζώτου 

 

Το νιτρικό οξείδιο (Nitric oxide) ή μονοξείδιο του αζώτου (nitrogen monoxide), 

είναι μια μοριακή, χημική ένωση με μοριακό τύπο·NO. Είναι ένα από τα κύρια οξείδια 

του αζώτου, είναι άχρωμο και αέριο σε πρότυπες συνθήκες. Το μονοξείδιο του αζώτου 

είναι ελεύθερη χημική ρίζα δηλαδή, η δεσμική δομή του (bonding structure) 

περιλαμβάνει ένα π ασύζευκτο ηλεκτρόνιο, που παριστάνεται με τελεία (.) στο άτομο 

του αζώτου και είναι στην κατηγορία των ετεροπυρηνικών διατομικών μορίων που 

έχουν ιστορικό θεωρητικό ενδιαφέρον για τις ιδέες που έδωσε στη διαμόρφωση των 

πρώιμων σύγχρονων θεωριών των δεσμών.  

 

 

Σχήμα 4.11 Σκελετικός τύπος του μονοξειδίου του αζώτου με μήκη δεσμών, συζευγμένα 

και ασύζευκτα ηλεκτρόνια και πρότυπό του πλήρωσης χώρου. 

 

Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ενδιάμεσο προϊόν στη χημική βιομηχανία. 

Επιπλέον, κάποια ποσότητα παράγεται αναπόφευκτα κατά την καύση των ορυκτών 

καυσίμων στα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και στους κινητήρες αυτοκινήτων, με 

το μεγαλύτερο μέρος να δημιουργείται όταν υπάρχει περισσότερος αέρας ή υψηλότερες 

θερμοκρασίες από ό,τι απαιτείται για αποτελεσματική και πλήρη καύση του καυσίμου. 

Παράγεται επίσης στη φύση από τις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες του αέρα που 

παράγονται κατά μήκος της διαδρομής των κεραυνών στις καταιγίδες. 

 Στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, το μονοξείδιο του 

αζώτου είναι ένα σημαντικό κυτταρικό σηματοδοτικό μόριο που εμπλέκεται σε πολλές 

φυσιολογικές και παθολογικές διεργασίες. Είναι ένα ισχυρό αγγειοδιασταλτικό με 

μικρό χρόνο ημιζωής των μερικών δευτερολέπτων στο αίμα. Γνωστά από παλιά 

φαρμακευτικά σκευάσματα όπως η νιτρογλυκερίνη και το νιτρώδες αμύλιο (amyl 



 
54 

 

nitrite) βρέθηκαν να είναι πρόδρομες ενώσεις στο μονοξείδιο του αζώτου περισσότερο 

από έναν αιώνα μετά την πρώτη τους χρήση στην ιατρική. Χαμηλά επίπεδα 

μονοξειδίου του αζώτου είναι σημαντικά στην προστασία οργάνων όπως το ήπαρ από 

ισχαιμική βλάβη (ischemic damage). Η παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου σχετίζεται 

με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease ή 

NAFLD) και είναι βασική για τον ηπατικό λιπιδικό μεταβολισμό σε περίπτωση ασιτίας. 

 To μονοξείδιο του αζώτου εμπλέκεται σε ένα μεγάλο αριθμό φυσικών 

διεργασιών [105,106-108]. Ως συνέπεια της σημασίας του στη νευροεπιστήμη, τη 

φυσιολογία και την ανοσολογία , το μονοξείδιο του αζώτου ανακηρύχθηκε "Μόριο του 

έτους" το 1992 [109]. Η αναζήτηση για τις λειτουργίες του οδήγησε στο βραβείο 

Νόμπελ 1998 για την ανακάλυψη του ρόλου του μονοξειδίου του αζώτου ως 

καρδειοαγγειακό μόριο σηματοδότησης. 

 Το μονοξείδιο του αζώτου αντιδρά με όλα τα μέταλλα μετάπτωσης για να δώσει 

σύμπλοκα που ονομάζονται μεταλλικά νιτροζύλια (metal nitrosyls). Πολλά είδη 

συμπλόκων νιτροζυλίου είναι γνωστά, τα οποία ποικίλλουν τόσο ως προς τη δομή όσο 

και με τον συμπλοκοποιητή. Τα περισσότερα σύμπλοκα που περιέχουν το πρόσδεμα 

ΝΟ μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγα του κατιόντος νιτροζυλίου, ΝΟ+ . Το κατιόν 

νιτροζυλίου είναι ισοηλεκτρονικό με το μονοξείδιο του άνθρακα, συνεπώς η σύνδεση 

μεταξύ ενός νιτροζυλικού συνδέτη και ενός μετάλλου ακολουθεί τις ίδιες αρχές με τη 

σύνδεση στα  σύμπλοκα καρβονυλίου . Το κατιόν νιτροζυλίου χρησιμεύει ως δότης δύο 

ηλεκτρονίων στο μέταλλο και δέχεται ηλεκτρόνια και από το μέταλλο μέσω σύνδεσης 

επαναφοράς (π-back bonding). 

 

Σχήμα 4.12 Παράδειγμα σύνδεσης μετάλλου – καρβονυλίου. 
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 Η πιο συνηθισμένη κατάσταση δεσμού του μονοξειδίου του αζώτου είναι του 

τελικού γραμμικού τύπου (M−NO). Η γωνία της ομάδας M−N−O ποικίλει από 160° 

έως 180°, αλλά ορίζεται και πάλι ως "γραμμική". Σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα 

του μονοξειδίου του αζώτου θεωρείται ως δότης 3 ηλεκτρονίων στην ομοιοπολική 

(ουδέτερη) μέθοδο μέτρησης των ηλεκτρονίων, ή ως δότης 2 ηλεκτρονίων στην ιοντική 

μέθοδο [110]. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει τέτοια σύμπλοκα ως παραγόμενα από NO+, 

που είναι ισοηλεκτρονικό με το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). 

 Στην περίπτωση της κεκαμμένης διαμόρφωσης M−N−O, η ομάδα NO μπορεί 

να θεωρηθεί ως δότης ενός ηλεκτρονίου χρησιμοποιώντας την ομοιοπολική μέτρηση, 

ή ως δότης 2 ηλεκτρονίων χρησιμοποιώντας την ιοντική μέτρηση [111]. Το μονοξείδιο 

του αζώτου μπορεί να χρησιμεύσει ως ψευδοαλογονίδιο ενός ηλεκτρονίου. Σε τέτοια 

σύμπλοκα, η ομάδα M−N−O χαρακτηρίζεται από μια γωνία μεταξύ 120° και 140°.Η 

ομάδα NO μπορεί επίσης να γεφυρώσει τα κέντρα των μετάλλων μέσω του ατόμου του 

αζώτου σε διάφορες γεωμετρίες. 

 Το·NO είναι ένα από τα λίγα αέρια που επισημαίνουν γνωστά μόρια και είναι 

επιπλέον εξαιρετικό επειδή είναι αέριο με ρίζα. Είναι βασικός αγγελιοφόρος των 

σπονδυλωτών, παίζοντας ρόλο σε μια ποικιλία βιολογικών διεργασιών [112]. Είναι ένα 

γνωστό βιοπροϊόν σε όλους σχεδόν τους τύπους οργανισμών, από τα βακτήρια μέχρι 

τα φυτά, τους μύκητες και τα ζωικά κύτταρα [113]. 

 Το μονοξείδιο του αζώτου γνωστό ως ενδοθηλιακός χαλαρωτικός παράγοντας 

(endothelium-derived relaxing factor ή EDRF), βιοσυντίθεται ενδογενώς από L-

αργινίνη, οξυγόνο και NADPH από διάφορα ένζυμα συνθάσεων του μονοξειδίου του 

αζώτου (NOS). Η αναγωγή ανόργανων νιτρικών μπορεί επίσης να χρησιμεύσει στην 

παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου. Το ενδοθήλιο που είναι εσωτερική επίστρωση των 

αιμοφόρων αγγείων χρησιμοποιεί το μονοξείδιο του αζώτου για να σηματοδοτεί τον 

περιβάλλοντα λείο μυ για να χαλαρώσει, με αποτέλεσμα την αγγειοδιαστολή και την 

αύξηση της ροής του αίματος. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι πολύ δραστικό (έχοντας 

χρόνο ζωής μερικών δευτερολέπτων), διαχέεται ακόμα ελεύθερα μέσω των 

μεμβρανών. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το μονοξείδιο του αζώτου ιδανικό ως 

παροδικό παρακρινές -μεταξύ γειτονικών κελιών- και αυτοκρινές (μέσα σε ένα 

μοναδικό κύτταρο) σηματοδοτικό μόριο [114]. 

 Το μονοξείδιο του αζώτου παράγεται επίσης από φαγοκύτταρα μονοπύρηνα, 

μακροφάγα και ουδετερόφιλα ως τμήμα του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος 

[115]. Τα φαγοκύτταρα είναι εφοδιασμένα με την επαγώγιμη συνθάση του μονοξειδίου 
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του αζώτου (iNOS), που ενεργοποιείται από την ιντερφερόνη-γάμμα (IFN-γ) ως 

μοναδικό σήμα ή από παράγοντα νέκρωσης όγκων (tumor necrosis factor ή TNF) μαζί 

με ένα δεύτερο σήμα [116-118]. Αφ' ετέρου, ο αυξητικός παράγοντας 

μετασχηματισμού-βήτα (transforming growth factor-beta ή TGF-β) παρέχει ένα ισχυρό 

ανασταλτικό σήμα στο iNOS, ενώ η ιντερλευκίνη-4 (interleukin-4 ή IL-4) και η IL-10 

δίνουν ασθενή ανασταλτικά σήματα. Έτσι, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να 

ρυθμίσει το οπλοστάσιο των φαγοκυττάρων που παίζει ρόλο στις φλεγμονικές και 

ανοσολογικές αποκρίσεις [119]. Το μονοξείδιο του αζώτου εκκρίνεται ως ελεύθερες 

ρίζες σε ανοσολογική απόκριση και είναι τοξικό στα βακτήρια και τα ενδοκυτταρικά 

παράσιτα, συμπεριλαμβανομένης της λεϊσμανίασης [120] και της ελονοσίας [121-123] 

ο μηχανισμός για αυτό συμπεριλαμβάνει βλάβη του DNA [124-126] και αποδόμηση 

των κέντρων σιδήρου θείου σε ιόντα σιδήρου και ενώσεις νιτροσυλο-σιδήρου [127]. 

 Η επαγώγιμη οδός (iNOS) της σύνθεσης του μονοξειδίου του αζώτου στα 

φαγοκύτταρα μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ποσότητες ασύζευκτων ηλεκτρονίων 

NO που προκαλούν απόπτωση και συνεπώς τον θάνατο των κυττάρων. Σε 

εργαστηριακές μελέτες φαίνεται ότι η δημιουργία φαγοκυττάρων που εξαρτώνται από 

το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο ·NO σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 400 - 500 NM 

προκαλεί απόπτωση στα γειτον-ικά κύτταρα και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να δράσει 

με παρόμοιο τρόπο με εξειδικευμένους μεσολαβητές (Specialized pro-resolving 

mediators) ώστε να μειώσει και να αντιστρέψει τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις 

εξουδετερώνοντας και στη συνέχεια επιταχύνοντας τον καθαρισμό των 

προφλεγμονωδών κυττάρων από φλεγμονώδεις ιστούς [128]. Όμως, ο ρόλος του 

ασύζευκτου ηλεκτρονίου NO στη φλεγμονή είναι περίπλοκος με μελέτες προτύπων που 

περιλαμβάνουν ιογενή λοίμωξη που προτείνει ότι αυτός ο αερώδης μεσολαβητής 

μπορεί επίσης να προάγει τη φλεγμονή [129]. 

 Όταν παράγεται από τα μακροφάγα για να σκοτώσει καρκινικά κύτταρα, 

βακτήρια και μύκητες [130], η ενεργοποίηση προκαλείται από την ιντερφερόνη-γ, 

ενδοτοξίνες ή Τ κύτταρα [130,131]. Πέραν όμως της καλής του δράσης, το ΝΟ μπορεί 

να επιφέρει και τοξικότητα. Η τοξική δράση φαίνεται να προέρχεται από αναστολή της 

ενζυμικής δραστικότητας μέσω δεσμού ΝΟ με πρωτείνες με μέταλλο κέντρο σιδήρου 

και να απελευθερώνει ενδοκυτταρικά σίδηρο από στοχευμένα κύτταρα [132,133]. 

 Από τη στιγμή που τα επίπεδα του ΝΟ ποικίλουν σε συγκεκριμένες θέσεις μέσω 

της δέσμευσης-αποδέσμευσής του από και προς μεταλλοφαρμακευτικές ενώσεις 

μπορεί να είναι ευεργετικό σε ένα μεγάλο αριθμό βιοφαρμακευτικών εφαρμογών. Είναι 
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σημαντικό να μπορεί να ρυθμιστεί ο ρυθμός δέσμευσης αποδέσμευσης, μειώνοντας 

παράλληλα την ύπαρξη αντιδράσεων μη επιθυμητών που περιλαμβάνουν το μέταλλο. 

Έτσι το μονοξείδιο του αζώτου στην παρούσα διατριβή εξετάστηκε ως συναρμοτής, σε 

σύμπλοκα με κύριο μέταλλο το ρουθήνιο, αφού μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο ως 

σύνδεσμος προκειμένου είτε να ενεργοποιεί, είτε να αναστέλλει τη δράση του 

συμπλόκου – φαρμάκου. 

 

4.4.2. Εφαρμογές της DFT σε νιτροζυλοσύμπλοκα ρουθηνίου 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει μία αναφορά σε μελέτες των 

νιτροζυλοσυμπλόκων ρουθηνίου με την εφαρμογή DFT υπολογισμών. Το 2018 

μελετήθηκε η αποδέσμευση του ΝΟ και οι αντικαρκινικές ιδιότητες των οκταεδρικών 

νιτροζυλοσυμπλόκων ρουθηνίου με συναρμοτές 1H-Indazole [134]. Οι αντιδράσεις 

σύνθεσης των συμπλόκων φαίνονται στο σχήμα 4.13. 

 

 

Σχήμα 4.13 Σύνθεση των συμπλόκων όπου : (i) NaNO2, ακετόνη/DCM/H2O reflux, 12 

h, (ii) 12 M HCl, MeOH, (iii) 3 M HCl, MeOH,  (iv) 12 M HCl, MeOH; και (v and vi) 

pH 6−9 σε 50% αιθανόλη/νερό. 

Οι γεωμετρίες και οι ηλεκτρονιακές παράμετροι των συμπλόκων ρουθηνίου 

που προέκυψαν μετά την αποδέσμευση του ΝΟ υπολογίστηκαν με DFT υπολογισμούς. 

 Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες δημοσιεύτηκε  το 2019 και αφορούσε στη 

σύνθεση τριών νέων νιτροζυλοσυμπλόκων ρουθηνίου χρησιμοποιώντας ως πηγές 

ligands το διμεθυλοσουλφοξείδιο  και διαφορετικές οξίμες. Για την σύνθεση των νέων 

συμπλόκων χρησιμοποιήθηκε σαν πρόδρομη ένωση η cis-[RuCl2(DMSO)4] ενώ ως 

πηγές ΝΟ χρησιμοποιήθηκαν τα βενζουδροξαμικό οξύ (ΒΗΑ), η αντι-
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διφαινυλγλυοξίμη (H2dpg) και η διμεθυλγλυοξίμη (H2dmg). Τα σύμπλοκα που 

συντέθηκαν ήταν τα [RuCl2(DMSO)3(NO)]+(BA)−, 1, [RuCl2(DMSO)3(NO)]+(Hdpg)−, 

2, και [RuCl2(DMSO)3(NO)]+(Hdmg)−, 3 και χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπικές 

τεχνικές (FT-IR, NMR, UV-Vis), θερμική σταθμική ανάλυση και μικροανάλυση. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί DFT στο κατιονικό κομμάτι 

[RuCl2(DMSO)3(NO)]+ των παραπάνω συμπλόκων. Το υπολογιστικό πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το B3LYP/LANL2DZ. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των 

θεωρητικών και πειραματικών τιμών των IR δεδομένων. Επιπλέον πληροφορίες για το 

δεσμό μεταξύ του ατόμου του ρουθηνίου και του συναρμοτή DMSO λήφθηκαν μέσω 

της ανάλυσης ΝΒΟ [135]. 

Άλλη μία μελέτη το 2019 συγκρίνει τη δύναμη του πεδίου του ligand με τις 

φασματοσκοπικές παραμέτρους του 99Ru Mössbauer [136]. Τα σύμπλοκα που 

μελετήθηκαν ήταν τα [Ru(NO)L5] (L = Br–, Cl–, NH3, CN). Μετά από τις συγκρίσεις 

των γεωμετριών και των ολικών ενεργειών των διαφορετικών σπιν καταστάσεων 

αποδείχτηκε ότι η μονήρης σπιν κατάσταση [Ru(II)(NO+)L5] ήταν η πιο σταθερή. Στο 

παραπάνω συμπέρασμα συνηγόρησαν και οι benchmark υπολογισμοί των παραμέτρων 

του 99Ru, δ και ΔEQ. Τα πειραματικά αποτελέσματα των δ και ΔEQ  ήταν σε συμφωνία 

με τα υπολογιστικά. Η παραπάνω μελέτη είχε σα στόχο να συμβάλει στο σχεδιασμό 

των συναρμοτών για τα νιτροζυλοσύμπλοκα του ρουθηνίου και κατ΄ επέκταση στο 

σχεδιασμό φαρμάκων για τη μεταφορά του ΝΟ καθώς και στην απομάκρυνση του 

ραδιενεργούς ρουθηνίου από το οικολογικό σύστημα, όπως και στην ανάκτηση 

μετάλλων του γκρουπ της πλατίνας από υψηλής συγκέντρωσης ραδιενεργά απόβλητα. 
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Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ δ 99Ru ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (QSAR) 

ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 
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1.1. Υπολογιστικές μέθοδοι 

 

Οι γεωμετρίες όλων των συμπλόκων βελτιστοποιήθηκαν πλήρως, χωρίς 

περιορισμούς συμμετρίας, εφαρμόζοντας την υβριδική συναρτησιακή των Perdew, 

Burke και Ernzerhof [137-142] του 1997, όπως είχε εισαχθεί στο πρόγραμμα 

Gaussian09 & NWChem 6.6 [143]. Αυτή η συναρτησιακή χρησιμοποιεί 25%  

ανταλλαγή και 75% συσχέτιση αναλογικά και είναι γνωστή ως PBE0. Για τις 

βελτιστοποιήσεις των δομών χρησιμοποιήθηκε το σύνολο βάσης TZP [144] για το 

άτομο του ρουθηνίου και το 6-31G(d,p) για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (Ε). Η μέθοδος 

που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς DFT γράφεται ως PBE0/TZP(Ru)6-

31G(d,p)(E). Όλες οι δομές εντοπίστηκαν να είναι ενεργειακά ελάχιστα (αριθμός 

φανταστικών συχνοτήτων NImag = 0). Οι επιδράσεις του διαλύτη DMSO, λήφθηκαν 

υπόψη εφαρμόζοντας το Conductor-like Screening Model (COSMO) [145]. Οι 

τανυστές μαγνητικής προστασίας υπολογίστηκαν με τη μέθοδο GIAO (gauge-

including atomic orbitals) DFT [146,147], όπως εφαρμόστηκε στο πακέτο Gaussian09 

& NWChem 6.6, χρησιμοποιώντας τις δομές που παρατηρήθηκαν από τους 

υπολογισμούς της βελτιστοποίησης των δομών. Οι τανυστές μαγνητικής προστασίας 

υπολογίστηκαν με βάση το υπολογιστικό πρωτόκολλο PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E), 

λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικιστικά φαινόμενα, και εφαρμόζοντας τις παραδοχές 

Douglas-Kroll (third-order) [148,149], όπως εμφανίζεται στο πακέτο Gaussian09 & 

NWChem. Αυτή η παραδοχή περιλαμβάνει αναπόσπαστους διασταυρωμένους όρους 

οι οποίοι αγνοήθηκαν στην αρχική εκδοχή. Έτσι, η παραπάνω παραδοχή που 

χρησιμοποιήθηκε για να ληφθούν υπόψη τα σχετικιστικά φαινόμενα μπορεί να γραφτεί 

ως DK3FULL. Όλοι οι υπολογισμοί με το πακέτο NWChem 6.6 έγιναν 

χρησιμοποιώντας Ακρίβεια Ολικής Ενέργειας 10 - 8 au, 205 ακτινικές στοιβάδες και 

1454 γωνιακές στοιβάδες. Η πληθυσμιακή ανάλυση των NBO πραγματοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Weinhold [150,151] μέσω του προγράμματος 

NBO 6.0. Η μέθοδος Ατόμων σε Μόρια (Atoms In Molecules method, AIM) [152,153] 

πραγματοποιήθηκε με το πακέτο Multiwfn 3.3.7 [154]. 
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1.2. Αποτελέσματα  

 

Τα σύμπλοκα Ru - αρενίου με τον τύπο [(η6-αρένιο)Ru(XY)Cl]PF6,  

(XY = N,N- (διαμίνη), N,O-, ή O,O- ως ligand συναρμογής) τα οποία μελετήθηκαν, 

δίνονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Σύμπολοκα Ru-arene που μελετήθηκαν 

Σύμπλοκα  

Group A R1 

1 OPh 

2 COPh 

3 CONH2 

4 Br 

5 COOEt 

6 CMe2Ph 

Group B Αρένια 

7 Φθορένιο 

8 Διϋδροανθρακένιο 

9 Διβενζοσουμπεράνιο 

10 Ινδάνιο 

11 Τετραλίνη 

Group C Αρένιο-Διαμίνες 

12 Ινδάνιο/προπάνο-1,2-διαμίνη 

13 Ινδάνιο /κυκλοεξανο-1,2-διαμίνη 

Group D Αρένιο-Διαμίνες 

14 p-κυμένιο/1,2-διαμινοβενζόλιο 

15 Ινδάνιο/4-μεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 

16 Ινδάνιο/4,5-διμεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 

Αυτά τα σύμπλοκα θεωρούνται κλασικά αντικαρκινικά σύμπλοκα Ru-αρενίου 

και η τοξικότητά τους μελετήθηκε από το Sadler και τους συνεργάτες του [94]. 

Κατηγοριοποιήσαμε περεταίρω αυτά τα σύμπλοκα σε τύπους Α-D, ανάλογα με τον 

τύπο του αρενίου ή του ligand διαμίνης. Οι δομές των 16 συμπλόκων τα οποία 

μελετήθηκαν απεικονίζονται στα σχήματα 1,2 και 3. 
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Σχήμα 1. Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων Ru-arene – Group A 
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Σχήμα 2. Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων Ru-arene – Group B 
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Σχήμα 3. Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων Ru-arene – Group C & D 
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1.2.1. Δομικές παράμετροι που υπολογίστηκαν 

 

Στον πίνακα 2 δίνεται η κυτταροτοξικότητα των συμπλόκων Ru σε σχέση με τα 

Α2780 ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ωοθηκών εκφρασμένη με τιμές IC50 [94] με 

σύμπλοκα και των τεσσάρων τύπων A-D. Επιλεγμένες υπολογισμένες δομικές 

παράμετροι των συμπλόκων Ru-αρενίου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες στην 

μελέτη QSAR, δίνονται στον πίνακα 3. 

 

Πίνακας 2. Τιμές IC50 των Α2780 για τα σύμπολοκα Ru-arene που μελετήθηκαν 

Σύμπλοκα  IC50 (μΜ) 

Group A R1  

1 OPh 18 

2 COPh 33 

3 CONH2 60 

4 Br 52 

5 COOEt 5 

6 CMe2Ph 11 

Group B Αρένια  

7 Φθορένιο 2 

8 Διϋδροανθρακένιο 2 

9 Διβενζοσουμπεράνιο 8 

10 Ινδάνιο 8 

11 Τετραλίνη 20 

Group C Αρένιο-Διαμίνες  

12 Ινδάνιο/προπάνο-1,2-διαμίνη 8 

13 Ινδάνιο /κυκλοεξανο-1,2-διαμίνη 24 

Group D Αρένιο-Διαμίνες  

14 p-κυμένιο/1,2-διαμινοβενζόλιο 11 

15 Ινδάνιο/4-μεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 4 

16 Ινδάνιο/4,5-διμεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 14 

*Οι τιμές είναι από την εργασία με αριθμό 94 στη βιβλιογραφία 

 



 
68 

 

Οι υπολογισμένες δομικές παράμετροι βρίσκονται σε συμφωνία με τις 

πειραματικές παραμέτρους που έχουμε στη διάθεσή μας (σύμπλοκα 7, 12) τα οποία 

εξήγαμε από μελέτες αναλύσεων κρυσταλλικών δομών X-ray. Ακολούθως, το μέγιστο 

των αποκλίσεων των υπολογισμένων μηκών δεσμών και γωνιών δεσμών 

συγκρινόμενες πάλι με τις πειραματικές τιμές βρίσκονται σε εύρη μεταξύ 0,001 – 0,017 

Å και 0,6 –2,3° αντίστοιχα. Οι αποκλίσεις μεταξύ των βελτιστοποιημένων παραμέτρων 

από τα δεδομένα των X-ray, μπορούν να δικαιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

πρώτα αναφέρονται σε διαλύματα DMSO, σε αντίθεση με τα δεδομένα των X-ray που 

αναφέρονται στη στερεή κατάσταση των συμπλόκων. 

 

 

 

Σχήμα 4. Απεικόνιση Re(Ru-N1), Re(Ru-N2) και γωνίας N-Ru-Ν συμπλόκου 1 
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Πίνακας 3. Επιλεγμένες δομικές παράμετροι των συμπλόκων του δισθενούς ρουθηνίου 

που μελετήθηκαν υπολογισμένες στο επίπεδο θεωρίας PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E) 

Σύμπλοκα Re(Ru-Cl) Re(Ru-N1) Re(Ru-N2) Re(Ru-cd) <N-Ru <Cl-Ru-cd 

1 2.419 2.126 2.135 1.672 78.9 129.3 

2 2.412 2.125 2.134 1.658 78.6 130.1 

3 2.410 2.125 2.132 1.658 78.9 130.6 

4 2.415 2.123 2.135 1.655 78.9 129.3 

5 2.419 2.127 2.136 1.662 78.8 130.8 

6 2.426 2.137 2.138 1.660 78.4 127.9 

7 2.425 2.136 2.128 1.662 78.8 129.9 

8 2.418 2.137 2.128 1.663 78.9 129.0 

9 2.426 2.142 2.134 1.663 78.6 129.0 

10 2.430 2.139 2.130 1.666 78.9 131.6 

11 2.425 2.131 2.139 1.658 78.8 129.4 

12 2.426 2.133 2.140 1.663 78.1 130.5 

13 2.428 2.125 2.132 1.659 77.9 129.0 

14 2.424 2.135 2.135 1.658 79.2 129.8 

15 2.424 2.136 2.135 1.658 79.2 129.9 

16 2.424 2.136 2.135 1.658 79.3 129.9 
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Σχήμα 5. Γραμμική και εκθετική συσχέτιση των IC50 με τα μήκη δεσμών Re(Ru-Cl) 

 

 

 

Σχήμα 6. Γραμμική και εκθετική συσχέτιση των IC50 με τα μήκη δεσμών Re(Ru-N1) 

 

Η παρατηρούμενη τάση είναι ότι όσο πιο μεγάλο είναι το μήκος του δεσμού 

Re(Ru-Cl), τόσο καλύτερη είναι η δραστικότητα του συμπλόκου. Αυτό βρίσκεται σε 

συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία υποδεικνύουν τη δημιουργία του 

υδατικού προιόντος [(η6-αρένιο)Ru(XY)(H2O)]+ πριν να πάρει την κατάλληλη θέση 

στη βάση γουανίνης του DNA. Έτσι, όσο πιο μεγάλο το μήκος του παραπάνω δεσμού 

τόσο πιο εύκολα γίνεται η υδρόλυση συμβάλλοντας έτσι στην αντικαρκινική δράση. Η 
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καλύτερη συσχέτιση μεταξύ IC50 και των επιλεγμένων δομικών παραμέτρων, 

παρατηρείται ανάμεσα στο IC50 και το μήκος δεσμού Re(Ru-N1). (Σχήμα 6). Παρόλο 

που το R2 είναι σχετικά χαμηλό, η γενική τάση μας δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

μήκος δεσμού Re(Ru-N1) τόσο καλύτερη είναι η δραστικότητα του συμπλόκου. 

Πιθανότατα, αυτό αντικατοπτρίζει τη συσχέτιση των διδοτικών αμινών με δημιουργία 

δεσμού υδρογόνου με την προσανατολισμένη γουανίνη βάση του DNA. Έτσι, το μήκος 

του δεσμού, Re(Ru-N2) δε δίνει γραμμική συσχέτιση με το IC50, πιθανώς γιατί δε 

σχετίζεται με τη δημιουργία δεσμού υδρογόνου με τη γουανίνη. Επίσης, μη καλή 

γραμμική συσχέτιση (R2 = 0.18), παρατηρείται για το IC50 με Re(Ru-cd) (Ru-cd). Αυτό 

βρίσκεται σε συμφωνία με το ρόλο που έχουν τα αρένια σε αυτά τα σύμπλοκα, που 

είναι κυρίως να μπορούν να διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη όπως και να 

σταθεροποιούν την οξείδωση στην κατάσταση II του Ru μετάλλου-κέντρου. Τέλος δε 

βρέθηκαν άλλες γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των  IC50 και των υπολοίπων δομικών 

παραμέτρων όπως δίνονται στον πίνακα 3. 

 

 

1.2.2. Ηλεκτρονιακές παράμετροι  

 

Στη συνέχεια, επιλέξαμε συγκεκριμένες ηλεκρονιακές παραμέτρους των 

συμπλόκων Ru-αρενίου, για να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες στις συσχετίσεις με το 

IC50 (Πίνακες 4 και 5). 

Στον πίνακα 4 βρίσκονται τα φυσικά φορτία Q, υπολογισμένα για επιλεγμένα 

άτομα των συμπλόκων Ru-αρενίου. Αφού εφαρμόσαμε τα Q ως δείκτη, οι καλύτερες 

γραμμικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των IC50 και των φυσικών φορτίων του 

Ru(II) μεταλλο-κέντρου, QRu, όπως και του δότη ατόμου N1 , QN1. Καμία άλλη καλή 

γραμμική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των IC50 και των φυσικών φορτίων 

οποιουδήποτε άλλου ατόμου αυτών των συμπλόκων. 

Αυτές οι δύο γραμμικές συσχετίσεις φαίνονται σχηματικά στο σχήμα 7. Η τάση 

που παρατηρείται είναι ότι όσο χαμηλότερο είναι το αρνητικό φυσικό φορτίο στο δότη 

ατόμου Ru τόσο καλύτερη είναι η κυτταροτοξική δράση των συμπλόκων. 

Επίσης η δεύτερη καλύτερη γραμμική συσχέτιση δείχνει μια τάση , στην οποία 

φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το αρνητικό φορτίο στο δότη ατόμου Ν1 τόσο 

καλύτερη είναι η αντικαρκινική  δράση του συμπλόκου ρουθηνίου, και αυτό οφείλεται 
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στο ότι παίρνει μέρος στο σχηματισμό δεσμού υδρογόνου με το ligand γουανίνης, 

προσανατολισμένο στο μέταλλο κέντρο Ru. 

 

 

Πίνακας 4. Φυσικά φορτία επιλεγμένων ατόμων των συστημάτων [(η6-

arene)Ru(XY)Cl]+ που εξήχθησαν από ανάλυση ΝΒΟ στο επίπεδο θεωρίας 

PBE0/TZP(Ru)U6-31G(d,p)(E) 

Σύμπλοκα QRu QN1 QN2 QH1 QH2 QH3 QH4 QCl 

1 -0.175 -0.747 -0.762 0.461 0.461 0.455 0.455 -0.418 

2 -0.154 -0.743 -0.749 0.464 0.463 0.457 0.457 -0.398 

3 -0.170 -0.744 -0.751 0.464 0.463 0.458 0.458 -0.401 

4 -0.158 -0.749 -0.755 0.461 0.462 0.469 0.469 -0.404 

5 -0.156 -0.751 -0.753 0.461 0.460 0.455 0.455 -0.413 

6 -0.153 -0.750 -0.755 0.461 0.460 0.449 0.449 -0.415 

7 -0.143 -0.755 -0.749 0.469 0.454 0.462 0.461 -0,423 

8 -0.148 -0.752 -0.751 0.468 0.456 0.462 0.460 -0.417 

9 -0.150 -0.756 -0.755 0.469 0.449 0.457 0.462 -0.419 

10 -0.149 -0.753 -0.751 0.468 0.455 0.461 0.460 -0.431 

11 -0.149 -0.753 -0.758 0.461 0.460 0.466 0.453 -0.425 

12 -0.147 -0.755 -0.750 0.467 0.449 0.461 0.460 -0.423 

13 -0.154 -0.747 -0.754 0.465 0.452 0.446 0.469 -0.424 

14 -0.151 -0.759 -0.757 0.477 0.468 0.463 0.478 -0.418 

15 -0.149 -0.757 -0.756 0.476 0.467 0.463 0.478 -0.419 

16 -0.150 -0.757 -0.755 0.475 0.467 0.462 0.477 -0.419 

 

 



 
73 

 

 

Σχήμα 7. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 και των φυσικών φορτίων του Ru(II) 

μεταλλο-κέντρου, QRu,(α), όπως και του δότη ατόμου N1 , QN1 (b) 

 

Στον πίνακα 5 δίνονται μια σειρά από περισσότερες ηλεκτρονιακές δομικές 

παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες στη QSAR μελέτη μας. Αυτές οι 

ηλεκτρονιακές παράμετροι είναι οι ενέργειες των HOMO, EHOMO και LUMO, ELUMO 

των εξωτερικών μοριακών τροχιακών, η διαφορά ενέργειας HOMO-LUMO, ΔEH-L, η 

σκληρότητα, , η ορισμένη ως ΔEH-L/2, η μαλακότητα, σ ορισμένη ως το αντίστροφο του 

η, (σ = 1/η), η ηλεκτραρνητικότητα, χ ορισμένη ως (EHOMO + ELUMO)/2, το χημικό 

δυναμικό, μ ορισμένο ως το αντίστροφο του χ (μ = -χ) και τέλος η ηλεκτροφιλικότητα , 

ω που δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση : ω = μ2/2η. 

Η καλύτερη συσχέτιση βρέθηκε εφαρμόζοντας τις παραπάνω παραμέτρους 

μεταξύ των IC50 και των χ, μ και ω (σχήμα 8). Θα πρέπει να τονιστεί ότι μπορεί να 

παρατηρηθούν μόνο οι τάσεις σε αυτές τις συσχετίσεις καθώς το R2 είναι σχετικά 

χαμηλό (0,6). Παρόλα αυτά η χρήση αυτών των συσχετίσεων αποκαλύπτει ότι τα 

σύμπλοκα του δισθενούς ρουθηνίου που μελετάμε, παρουσιάζουν καλή αντικαρκινική 

δράση όταν η ηλεκτραρνητικότητα, χ, είναι χαμηλή όπως και όταν η 
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ηλεκτροφιλικότητα είναι χαμηλή. Όλοι αυτοί οι δείκτες σχετίζονται με τη χημική 

δραστικότητα των συμπλόκων και πιθανόν αντικατοπτρίζουν την υδρόλυσή τους είτε 

εντός είτε εκτός των κυττάρων. Κατά τη διενέργεια αυτών των αντιδράσεων, το ligand 

χλωρίου αυτών των συμπλόκων, αναμένεται να αντικαθίσταται από ένα ligand νερού, 

το οποίο σε επόμενο υποστάδιο αντικαθίσταται από μία βάση γουανίνης και οδηγείται 

στο σχηματισμό ενός μονοδοτικού προσθέτου (monofunctional adduct) με το DNA. 

Ακολούθως, η χαμηλή ηλεκτροφιλικότητα βοηθά σε μία νουκλεοφιλική προσβολή είτε 

από ligand νερού είτε από ligand γουανίνης. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα λιγότερο 

ηλεκτραρνητικά σύμπλοκα, τα οποία βοηθούν στο μηχανισμό της S
N1 αντίδρασης 

υδρόλυσης ή αντίδρασης με το δότη ατόμου Ν7 της γουανίνης. 

Μία γραμμική συσχέτιση μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μεταξύ των IC50 και 

EHOMO (σχήμα 9). 

 

Πίνακας 5. Επιλεγμένες ηλεκτρονικές παράμετροι των συστημάτων [(η6-

arene)Ru(XY)Cl]+ υπολογισμένων στο επίπεδο PBE0/TZP(Ru)U6-31G(d,p)(E) 

Σύμπλοκα EHOMO ELUMO ΔEL-H η σ χ μ ω 

1 -0.25092 -0.05619 0.19 0.0974 10.271 -0.154 0.1536 0.00115 

2 -0.25625 -0.06055 0.20 0.0978 10.220 -0.158 0.1584 0.00123 

3 -0.25518 -0.06475 0.19 0.0952 10.502 -0.160 0.1600 0.00122 

4 -0.25728 -0.07080 0.19 0.0932 10.725 -0.164 0.1640 0.00125 

5 -0.24517 -0.06109 0.18 0.092 10.865 -0.153 0.1531 0.00108 

6 -0.24784 -0.05502 0.19 0.0964 10.372 -0.151 0.1514 0.00111 

7 -0.24009 -0.05903 0.18 0.0905 11.046 -0.15 0.1496 0.00101 

8 -0.24809 -0.05509 0.19 0.0965 10.363 -0.152 0.1516 0.00111 

9 -0.24835 -0.05548 0.19 0.0964 10.370 -0.152 0.1519 0.00111 

10 -0.24537 -0.05267 0.19 0.0964 10.378 -0.149 0.1490 0.00107 

11 -0.24683 -0.05054 0.20 0.0981 10.189 -0.149 0.1487 0.00108 

12 -0.24458 -0.05207 0.19 0.0963 10.389 -0.148 0.1483 0.00106 

13 -0.24671 -0.05106 0.20 0.0978 10.222 -0.149 0.1489 0.00108 

14 -0.25161 -0.05606 0.20 0.0978 10.228 -0.154 0.1538 0.00116 

15 -0.25119 -0.05573 0.20 0.0977 10.233 -0.153 0.1535 0.00115 

16 -0.25090 -0.05550 0.20 0.0977 10.235 -0.153 0.1532 0.00115 
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Σχήμα 8. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 και χ (a) , ω (b) 

 

 

Σχήμα 9. Γραμμική συσχέτιση μεταξύ των IC50 και EHOMO 
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Με βάση τη συσχέτιση που απεικονίζεται στο σχήμα 9, παρατηρείται μία τάση 

όπου όσο υψηλότερη είναι η EHOMO τόσο καλύτερη είναι η αντικαρκινική δράση και 

πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι το σύμπλοκο είναι περισσότερο ενεργό 

απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια πιο εύκολα. 

 

 

1.2.3. Δεσμικές παράμετροι 

 

Αντίστοιχα επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι παράμετροι περιγράφοντας τους 

δεσμούς σε αυτά τα σύμπλοκα του Ru(II), ειδικά γύρω από τη σφαίρα συναρμογής. 

Αυτές οι παράμετροι παρατηρήθηκαν από τις μεθόδους AIM και ELF (Electron 

Localization Function). Σύμφωνα με τη θεωρία του Bader [152,153], η παρουσία ενός 

κρίσιμου σημείου δεσμού (BCP) μεταξύ δύο ατόμων δείχνει τη δημιουργία δεσμού. Οι 

τιμές συγκεκριμένων παραμέτρων στα BCPs, χρησιμοποιούνται για να αποσαφηνιστεί 

η φύση του δεσμού που σχηματίζεται μεταξύ δύο ατόμων. Για παράδειγμα, αν η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα σε ένα BCP μεταξύ δύο ατόμων ρBCP, είναι μεγάλη (>0.2 a.u.) 

κι η τιμή της Laplacian, 𝛻2𝜌 BCP, είναι μεγάλη και αρνητική, τότε ο δεσμός που 

δημιουργείται θεωρείται ότι είναι ομοιοπολικός. Άλλες παράμετροι AIM έχουν ακόμα 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη φύση του δεσμού [155-157], όπως η συνολική 

ενεργειακή πυκνότητα (total energy density) σε BCP, HBCP ,η δυναμική ενεργειακή 

πυκνότητα (potential energy density) BCP, VBCP, η κινητική ενεργειακή πυκνότητα 

(kinetic energy density) στο BCP, GBCP όπως και τα κλάσματα |VBCP|/GBCP and 

GBCP/ρBCP. Ακόμα και η τιμή του ELF [158] στο BCP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τη φύση του δεσμού. Τέλος το ESP (Electrostatic Potential) στο BCP έχει 

επίσης υπολογιστεί και έχει ληφθεί ως δείκτης στη μελέτη QSAR. Οι τιμές αυτών των 

παραμέτρων για επιλεγμένα BCPs των συμπλόκων Ru(II)-αρενίου κυρίως για τους 

δεσμούς Ru-Cl, Ru-N1 και Ru-N2 δίνονται στους πίνακες 6, 7 και 8 αντίστοιχα. 

Δυστυχώς, δεν παρατηρήθηκε καλή συσχέτιση σε καμία από τις παραμέτρους 

που προκύπτουν από τη μέθοδο ΑΙΜ για αυτή τη σειρά των συμπλόκων ρουθηνίου. 

Μόνο ποσοτικές τάσεις μπορούν να παρατηρηθούν, όπως για παράδειγμα ότι το IC50 

αυτών των συμπλόκων είναι μικρότερο όταν η ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ του δεσμού 

Ru-Cl BCP είναι μικρή (R2 = 0.41). Με άλλα λόγια όταν ο δεσμός Ru-Cl είναι αδύναμος 

τότε το σύμπλοκο ρουθηνίου παρουσιάζει καλύτερη αντικαρκινική δράση. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι, ένας αδύναμος δεσμός Ru-Cl είναι πιο εύκολο να υδρολυθεί 
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και να σχηματιστεί ένα προιόν που να συναρμόζεται σε ένα σημείο με μία βάση 

γουανίνης του DNA. Άλλη μία τάση μπορεί να παρατηρηθεί μεταξύ των ESP, του 

δεσμού Ru-N BCP και IC50 (R
2 = 0.65), όπου όσο περισσότερο ηλεκτροστατικός είναι 

ο δεσμός Ru-N, τόσο καλύτερη αντικαρκινική δράση έχει το σύμπλοκο ρουθηνίου. 

Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι ένας πιο ηλεκτροστατικός δεσμός Ru-N θα προέρχεται 

από υψηλότερα φορτία στα άτομα του Ru και του N. Έτσι ο δεσμός Ru-N θα ήταν 

περισσότερο πολικός και εύκολος στο να δημιουργηθούν δεσμοί υδρογόνου με την 

προσανατολισμένη γουανίνη βάση του DNA, έχοντας σαν αποτέλεσμα σε ένα 

ισχυρότερο δέσιμο με το Ru(II)-σύμπλοκο. 

 

Πίνακας 6. Επιλεγμένες δεσμικές παράμετροι του δεσμού Ru-Cl BCP (σε ατομικές 

μονάδες) των συστημάτων [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+  

Σύμπλοκα ρBCP ∇2ρBCP GBCP VBCP HBCP ELF ESP 

1 0.0697 0.2086 0.0664 -0.0807 -0.0143 0.2067 0.4859 

2 0.0720 0.2085 0.0675 -0.0829 -0.0154 0.2194 0.4967 

3 0.0715 0.2067 0.0668 -0.0820 -0.0152 0.2183 0.4936 

4 0.0715 0.2093 0.0674 -0.0825 -0.0151 0.2160 0.5004 

5 0.0707 0.2071 0.0666 -0.0814 -0.0148 0.2139 0.4963 

6 0.0693 0.2064 0.0657 -0.0799 -0.0141 0.2071 0.4896 

7 0.0698 0.2076 0.0662 -0.08058 -0.0143 0.2084 0.4872 

8 0.0695 0.2137 0.0675 -0.0815 -0.0140 0.1997 0.4910 

9 0.0689 0.2045 0.0652 -0.0792 -0.0140 0.2067 0.4784 

10 0.0679 0.2057 0.0649 -0.0784 -0.0135 0.1997 0.4795 

11 0.0685 0.2095 0.0661 -0.0797 -0.0137 0.1989 0.4812 

12 0.0687 0.2051 0.0652 -0.0790 -0.0139 0.2045 0.4804 

13 0.0683 0.2068 0.0654 -0.0791 -0.0137 0.2008 0.4748 

14 0.0693 0.2059 0.0657 -0.0800 -0.0142 0.2070 0.4791 

15 0.0692 0.2061 0.0657 -0.0799 -0.0142 0.2065 0.4773 

16 0.0692 0.2060 0.0657 -0.0799 -0.0142 0.2065 0.4751 
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Πίνακας 7. Επιλεγμένες δεσμικές παράμετροι του δεσμού Ru-N1 BCP (σε ατομικές 

μονάδες) των συστημάτων [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+  

Σύμπλοκα ρBCP ∇2ρBCP GBCP VBCP HBCP ELF ESP 

1 0.0930 0.3699 0.1071 -0.1218 -0.0146 0.2072 0.5917 

2 0.0941 0.3603 0.1056 -0.1211 -0.0155 0.2186 0.6062 

3 0.0941 0.3643 0.1065 -0.1219 -0.0154 0.2161 0.6079 

4 0.0944 0.3648 0.1068 -0.1223 -0.0156 0.2172 0.6067 

5 0.0934 0.3643 0.1062 -0.1213 -0.0151 0.2130 0.5939 

6 0.0912 0.3607 0.1042 -0.1183 -0.0141 0.2056 0.5836 

7 0.0908 0.3621 0.1043 -0.1181 -0.0138 0.2034 0.5858 

8 0.0906 0.3599 0.1037 -0.1174 -0.0137 0.2042 0.5881 

9 0.0894 0.3585 0.1027 -0.1158 -0.0131 0.1997 0.5798 

10 0.0901 0.3592 0.1033 -0.1168 -0.0135 0.2024 0.5823 

11 0.0922 0.3662 0.1059 -0.1203 -0.0144 0.2061 0.5858 

12 0.0902 0.3576 0.1030 -0.1166 -0.0136 0.2035 0.5774 

13 0.0932 0.3679 0.1068 -0.1217 -0.0149 0.2093 0.5832 

14 0.0898 0.3697 0.1054 -0.1184 -0.0130 0.1939 0.5848 

15 0.0898 0.3685 0.1052 -0.1182 -0.0130 0.1947 0.5818 

16 0.0897 0.3678 0.1050 -0.1180 -0.0130 0.1949 0.5787 
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Πίνακας 8. Επιλεγμένες δεσμικές παράμετροι του δεσμού Ru-N2 BCP (σε ατομικές μονάδες) των συστημάτων [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+  

Σύμπλοκα ρBCP ∇2ρBCP GBCP VBCP HBCP ELF ESP 

1 0.0909 0.3640 0.1047 -0.1185 -0.0137 0.2025 0.5869 

2 0.0947 0.3636 0.1067 -0.1226 -0.0158 0.2189 0.6057 

3 0.0920 0.3586 0.1041 -0.1186 -0.0145 0.2107 0.6000 

4 0.0923 0.3597 0.1045 -0.1190 -0.0145 0.2114 0.6034 

5 0.0916 0.3566 0.1035 -0.1177 -0.0143 0.2105 0.5921 

6 0.0905 0.3585 0.1033 -0.1169 -0.0136 0.2047 0.5926 

7 0.0909 0.3602 0.1039 -0.1178 -0.0139 0.2051 0.5885 

8 0.0905 0.36262 0.1043 -0.1179 -0.0136 0.2017 0.5844 

9 0.0910 0.3557 0.1030 -0.1170 -0.0140 0.2085 0.5851 

10 0.0885 0.3630 0.1034 -0.1160 -0.0126 0.1922 0.5624 

11 0.0919 0.3624 0.1049 -0.1193 -0.0143 0.2076 0.5752 

12 0.0929 0.3664 0.1064 -0.1212 -0.0148 0.2093 0.5874 

13 0.0908 0.3578 0.1034 -0.1174 -0.0140 0.2059 0.5808 

14 0.0927 0.3681 0.1067 -0.1213 -0.0146 0.2072 0.5929 

15 0.0913 0.3634 0.1048 -0.1189 -0.0140 0.2045 0.5841 

16 0.0924 0.3670 0.1063 -0.1208 -0.0145 0.2066 0.5876 
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1.2.4. Παράμετροι NMR 

 

Τέλος μελετήθηκε κάθε πιθανή σχέση της αντικαρκινικής δράσης αυτών των 

συμπλόκων εκφρασμένη σε  τιμές IC50, με επιλεγμένες παραμέτρους που σχετίζονται 

με το φάσμα NMR αυτών. 

Αυτές τις παραμέτρους τις ονομάσαμε δείκτες NMR. Ως δείκτες NMR 

επιλέχθηκαν οι ισοτροπικές και μη-ισοτροπικές σταθερές προστασίας του μεταλλικού 

κέντρου Ru(II), σiso(99Ru) και σaniso(99Ru), αντίστοιχα, όπως και για τους δότες ατόμων 

Ν σiso(14N) και σanso(14N). Επιπρόσθετα, επιλέχθηκε η παράμετρος EFG (Electric Field 

Gradient), για να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης NMR. Ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα στην φασματοσκοπία NMR των μεταβατικών μετάλλων είναι το εκτενές 

εύρος της καμπύλης λόγω του σημαντικού φαινομένου της τετραπολικής 

αποκατάστασης [99] και το εύρος της καμπύλης είναι ανάλογο με το μεγαλύτερο 

παράγοντα EFG, qzz, και εξαρτάται ακόμα και από την παράμετρο ασυμμετρίας η 

ορισμένη ως (qxx - qyy)/qzz. 

Πριν να δούμε τη συσχέτιση μεταξύ των IC50 και των δεικτών NMR 

αξιολογήθηκε το υπολογιστικό πρωτόκολλο. 

 

 

1.2.5. Αξιολόγηση και επιλογή υπολογιστικού πρωτοκόλλου 

 

Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από υπολογισμούς προκειμένου να αξιολογηθεί 

η επίδοση του υπολογιστικού μας πρωτοκόλλου. Στον πίνακα 9 δίνονται οι σiso(99Ru) 

όπως και οι αντίστοιχες χημικές μετατοπίσεις δcalcd για ένα σύνολο συμπλόκων 

ρουθηνίου οι οποίες υπολογίστηκαν εφαρμόζοντας το υπολογιστικό πρωτόκολλο 

PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E). 

Από τον πίνακα 9 φαίνεται ότι τόσο οι σiso(99Ru) όπως και οι αντίστοιχες 

χημικές μετατοπίσεις δcalcd είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα όπως και 

με τα προηγούμενα θεωρητικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν για αυτά τα σύμπλοκα 

στη βιβλιογραφία [98]. Παρατηρείται μία εξαιρετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

πειραματικών δexptl και των υπολογισμένων τιμών δcalcd. 

Από το σχήμα 10 φαίνεται ότι το υπολογιστικό μας πρωτόκολλο, μπορεί να 

αναπαράγει τις τάσεις των δ, με ή χωρίς τα σχετιστικά φαινόμενα εφαρμόζοντας την 

παραδοχή Douglas-Kroll. Έτσι αποδεχόμαστε ότι το υπολογιστικό μας πρωτόκολλο 
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PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E) μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να αναπαράγει την τάση για 

τα σiso(99Ru)  των συμπλόκων που μελετήθηκαν. 

 

 

Σχήμα 10. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των πειραματικών δexptl και θεωρητικών δcalcd 

υπολογισμένων με (i) Ατομικό σύνολο βάσης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

σχετικιστικά φαινόμενα  (μπλε γραμμή), (ii) Συνολικό-σφαιρικό σύνολο βάσης, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται τα σχετικιστικά φαινόμενα (κόκκινη γραμμή), (iii) Ατομικό σύνολο 

βάσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικιστικών φαινομένων (πράσινη γραμμή) και (iv) 

Συνολικό-σφαιρικό σύνολο βάσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικιστικών 

φαινομένων (καφέ γραμμή). 
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Πίνακας 9. Χημικές σταθερές προστασίας του 99Ru, σcalcd(
99Ru) και χημικές μετατοπίσεις, δcalcd(

99Ru) επιλεγμένων συμπλόκων Ru 

υπολογισμένες στο PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E) με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα 

Σύμπλοκα 
σcalcd δcalcd 

σcalcd
c δcalcd

c δexptl
d 

No Relativ.a Relativ.b No Relativ.a Relativ.b 

K4[Ru(CN)6] 755 (867) 941 (746) 0 (0) 0 (0) -459 (-1048) -44 (47) 0 

fac-[Ru(CO)3Cl3]- 138 (342) 294 (343) 617 (342) 647 (403) -979 (-1548) 476 (547) 816 

fac-[Ru(CO)3I3]- 715 (751) 777 (638) 40 (751) 164 (108) -553 (-1077) 49 (77) 56 

mer-[Ru(CO)3I3]- 680 (704) 722 (576) 75 (704) 219 (170) -657 (-1368) 153 (368) 356 

cis-[Ru(CO)2Cl4]2- -749 (-457) -620 (-435) 1504 (-457) 1561 (1181) -2202 (-3162) 1698 (2162) 2537 

[Ru(C5H5)2] 1822 (2011) 2012 (2150) -1067 (2011) -1071 (-1404) 654 (169) -1157 (-1169) -1270 

[Ru(CO)2(iPr-DAB)(Cl)(CH3)] 61 (287) 201 (288) 694 (287) 740 (458) -1321 (-1864) 817 (863) 794 

[Ru(CO)2(iPr-DAB)(Cl)2] -708 (-422) -552 (-398) 1463 (-422) 1493 (1144) -1986 (-2858) 1483 (1857) 1993 

 a Υπολογισμένα χωρίς  να λαμβάνονται υπόψη σχετικιστικά φαινόμενα (Οι αριθμοί στην παρένθεση παρατηρήθηκαν εφαρμόζοντας 

σφαιρικό σύνολο βάσης).b Υπολογισμένα εφαρμόζοντας την παραδοχή Douglas-Kroll λαμβάνοντας υπόψη σχετικιστικά φαινόμενα (Οι 

αριθμοί στην παρένθεση παρατηρήθηκαν εφαρμόζοντας σφαιρικό σύνολο βάσης).c Δεδομένα από την εργασία στη βιβλιογραφία με αριθμό 

[99], υπολογισμένα με BPW91 και B3LYP (αριθμοί στην παρένθεση) συναρτησιακές.d Δεδομένα από την εργασία στη βιβλιογραφία με 

αριθμό [99].
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1.2.6. Γραμμική συσχέτιση των IC50 με τις χημικές σταθερές προστασίας, 

σiso(99Ru) και τις αντίστοιχες χημικές μετατοπίσεις δ. 

 

Στον πίνακα 10 δίνονται οι σiso(99Ru) των συμπλόκων Ru(II)-αρένιο 

υπολογισμένων στο PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E) επίπεδο. 

 

Πίνακας 10. Οι τιμές των σiso(99Ru) και δcalcd(
99Ru) των συμπλόκων με γενικό τύπο  

[(η6-arene)Ru(XY)Cl]+ υπολογισμένες στο επίπεδο θεωρίας PBE0/TZP(Ru)U6-

31G(d,p)(E). 

Σύμπλοκα σiso(99Ru) δcalcd(
99Ru) 

1 -662 1435 

2 -613 1386 

3 -519 1292 

4 -570 1343 

5 -659 1432 

6 -657 1430 

7 -709 1482 

8 -631 1404 

9 -684 1457 

10 -682 1455 

11 -630 1403 

12 -692 1465 

13 -604 1377 

14 -660 1433 

15 -671 1444 

16 -668 1441 

 

Οι δcalcd(
99Ru) τιμές που δίνονται στον πίνακα 10, υπολογίστηκαν με βάση τη 

σiso του [Ru(CN)6]
4- ανιόντος αναφοράς, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

 

δ = σref – σ 

όπου σref έχει υπολογιστεί στα 773 ppm για το ανιόν αναφοράς [Ru(CN)6]
4-  στο επίπεδο 

PBE0/TZP(Ru)U6-31G(d,p)(E). 
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Στο σχήμα 11 απεικονίζονται οι γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 με τις 

σiso(99Ru) και τις αντίστοιχες δcalcd(
99Ru). Μελετώντας  το σχήμα 11 φαίνεται πως οι 

τιμές των IC50 έχουν υψηλό R2 τόσο με τις σiso(99Ru) όσο και με τις δcalc(
99Ru) (R2 > 

0.9). Με βάση τις παραπάνω συσχετίσεις αναμένεται τα σύμπλοκα Ru(II) αυτής της 

τάξης να παρουσιάζουν καλύτερη αντικαρκινική δράση (χαμηλό IC50) όταν αυξάνεται 

η προστασία. 

 

 

 

 

Σχήμα 11. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 και των σiso(99Ru) (a) και 

δcalc(
99Ru) (b) 
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1.2.7. Γραμμική συσχέτιση των IC50 και της παραγώγου ηλεκτρικού πεδίου 

(Electric Field Gradient Parameter, EFG) 

 

Στον πίνακα 11 δίνονται οι τιμές των x, y και z παραγόντων της EFG 

παραμέτρου για το Ru(II) μέταλλο κέντρο όπως και για το δότη ατόμου Cl των 

συμπλόκων του Ru(II) που μελετήθηκαν και υπολογίστηκαν στο PBE0/TZP(Ru)6-

31G(d,p)(E) επίπεδο. Επίσης στον πίνακα 11 δίνονται και οι τιμές της  παραμέτρου 

ασυμμετρίας για το Ru(II), nRu μέταλλο-κέντρο. 

Η καλύτερη γραμμική συσχέτιση που μπορεί να παρατηρηθεί είναι μεταξύ των 

IC50 και της παραμέτρου ασυμμετρίας nRu (σχήμα 12). Όπως μπορεί να φανεί από το 

σχήμα 8 μόνο τάσεις μπορούμε να δούμε καθώς  το R2 είναι  χαμηλό είτε για γραμμική 

είτε για εκθετική συσχέτιση. Και οι δύο τύποι συσχέτισης δείχνουν μία τάση ότι το IC50 

είναι μικρότερο όταν η nRu είναι περισσότερο αρνητική. 

 

Πίνακας 11. Οι τιμές των συνιστωσών x, y και z της παραμέτρου EFG των συμπλόκων 

με γενικό τύπο [(η6-αρένιο)Ru(XY)Cl]+ και της  παραμέτρου ασυμμετρίας nRu 

υπολογισμένες στο επίπεδο θεωρίας PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E)  

Σύμπλοκα qxx(Ru) qyy(Ru) qzz(Ru) qxx(Cl) qyy(Cl) qzz(Cl) nRu 

1 -0.197 0.682 -0.486 -1.231 0.547 0.684 1.811 

2 -0.181 0.255 -0.074 -1.737 0.935 0.802 5.888 

3 -0.159 0.208 -0.049 -1.722 0.921 0.801 7.478 

4 -0.148 0.215 -0.067 -1.737 0.925 0.812 5.428 

5 -0.190 0.176 0.014 -1.661 0.880 0.781 -26.495 

6 -0.282 0.233 0.049 -1.671 0.900 0.771 -10.497 

7 -0.179 0.186 -0.007 -1.637 0.883 0.754 51.460 

8 -0.180 -0.023 0.203 -1.578 0.731 0.847 -0.773 

9 -0.334 0.245 0.089 -1.684 0.884 0.800 -6.513 

10 -0.124 0.118 0.007 -1.582 0.859 0.723 -36.917 

11 -0.253 0.023 0.230 -1.592 0.723 0.869 -1.202 

12 -0.276 0.042 0.233 -1.619 0.749 0.869 -1.363 

13 -0.293 0.024 0.269 -1.620 0.746 0.874 -1.177 

14 -0.208 0.190 0.018 -1.654 0.887 0.767 -22.104 

15 -0.213 0.194 0.019 -1.648 0.884 0.763 -21.434 

16 -0.218 0.194 0.024 -1.648 0.885 0.763 -17.249 
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Σχήμα 12. Γραμμική (μπλε γραμμή) και εκθετική (πράσινη γραμμή) συσχέτιση μεταξύ 

των τιμών IC50 και nRu 
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1.3. Συμπεράσματα 

 

Εξήγαμε QSARs μεταξύ των πειραματικά υπολογισμένων IC50 ως βιολογική 

παράμετρο επιλεγμένων συμπλόκων [(η6-αρενίου)Ru(XY)Cl]+, και ένας αριθμός 

δεικτών βγήκαν από υπολογισμούς DFT της ηλεκτρονιακής δομής τους. Γραμμικές 

συσχετίσεις εξήχθησαν από τα QSARs και η αντικαρκινική δράση των συμπλόκων 

αναμένεται να είναι υψηλή όταν (χαμηλές IC50 values): 

 

•  Τα μήκη των δεσμών Ru-Cl και Ru-N1 είναι μεγάλα 

• Το φυσικό φορτίο του Ru μετάλλου κέντρου είναι λιγότερο αρνητικό ενώ το φυσικό 

φορτίο του ατόμου δότη N1 είναι περισσότερο αρνητικό. 

• Είναι λιγότερο ηλεκτραρνητικά (χαμηλό χ), και ηλεκτροφιλικά (χαμηλό ω). 

• Η ενέργεια των  HOMO είναι υψηλότερη. 

• Ο δεσμός Ru-Cl είναι αδύναμος ή όταν ο δεσμός Ru-N1 είναι περισσότερο 

ηλεκτροστατικός. 

• Το Ru μέταλλο κέντρο είναι περισσότερο προστατευμένο με βάση τις ιδιότητες του 

NMR. 

• Η παράμετρος ασυμμετρίας είναι περισσότερο αρνητική. 

 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι από όλους τους δείκτες που βγήκαν από τους 

υπολογισμούς DFT, μόνο οι σiso(99Ru) και δcalcd.(
99Ru) έδωσαν καλές γραμμικές 

συσχετίσεις με το IC50, δίνοντας την πιθανότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αξιόλογοι δείκτες σε μονοπαραμετρικές μελέτες QSAR της αντικαρκινικής τάξης [(η6-

arene)Ru(XY)Cl]+ των συμπλόκων του Ru(II). Έτσι ρυθμίζοντας τις τιμές σiso(99Ru) 

και δcalcd.(
99Ru) θα μπορούσε να εφαρμοστεί  ένα μοντέλο, αλλάζοντας τη σφαίρα 

συναρμογής των ligand των συμπλόκων  Ru(II) ανάλογα, με όσο το δυνατόν 

χαμηλότερες τιμές IC50, έχοντας επομένως την υψηλότερη δυνατή αντικαρκινική 

δράση. 
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2. ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΜΕ ΝΟ 
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2.1. Υπολογιστικές μέθοδοι 

 

 Υπολογισμοί έγιναν  για τις ενώσεις με το γενικό τύπο cis-Ru(terpy)Cl(NO)L, 

όπου L:  N3
-, NO2

-, NH2
-, CN-, CO, Cl-, Br-, H-, Me-, Ph-, NCS-, SCN-, CNMe, OH-, 

SH-, OH2, SH2, HCOO-, CH3COO-, PH3. 

Οι γεωμετρίες όλων των συμπλόκων βελτιστοποιήθηκαν πλήρως, χωρίς 

περιορισμούς συμμετρίας, εφαρμόζοντας την υβριδική συναρτησιακή των Perdew, 

Burke και Ernzerhof [137-142] του 1997, όπως είχε εισαχθεί στο πρόγραμμα NWChem 

6.6 [143]. Αυτή η συναρτησιακή χρησιμοποιεί 25%  ανταλλαγή και 75% συσχέτιση 

αναλογικά και είναι γνωστή ως  PBE0. Για τις βελτιστοποιήσεις των δομών 

χρησιμοποιήθηκε το σύνολο βάσης TZP [144] για το άτομο του ρουθηνίου και το 6-

31G(d,p) για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (Ε). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στους 

DFT υπολογισμούς γράφεται ως PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E). Όλες οι δομές 

εντοπίστηκαν να είναι ενεργειακά ελάχιστα (αριθμός φανταστικών συχνοτήτων NImag 

= 0). 

 

 

 

 

2.2 Αποτελέσματα 

 

2.2.1 Βελτιστοποιημένες Δομές 

 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται οι βελτιστοποιημένες δομές των συμπλόκων. 
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Σχήμα 1. Βελτιστοποιημένες δομές ενώσεων με γενικό τύπο cisRu(terpy)Cl(NO)L 
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Σχήμα 2. Βελτιστοποιημένες δομές ενώσεων με γενικό τύπο cisRu(terpy)Cl(NO)L.
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2.2.2. Δομικές παράμετροι που υπολογίστηκαν 

 

Ακόμα υπολογίστηκαν ορισμένες δομικές παράμετροι οι οποίες φαίνονται 

στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Βασικές δομικές παράμετροι των συμπλόκων που υπολογίστηκαν 

Σύμπλοκα μήκος δεσμού Ru-NO (Å) γωνία δεσμού Ru-NO 

cis-Ru(terpy)Cl(NO)Br 1,728 176,1 

cisRu(terpy)Cl(NO)CH3COO 1,725 175,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)Cl 1,725 176,4 

cisRu(terpy)Cl(NO)CN 1,758 173,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)CNMe 1,751 173,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)CO 1,754 173,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)H 1,794 165,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)HCOO 1,728 175,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)Me 1,785 165,6 

cisRu(terpy)Cl(NO)N3 1,746 172,2 

cisRu(terpy)Cl(NO)NCS 1,741 176,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)NH2 1,767 169 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH 1,744 175,2 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH2 1,712 176,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)Ph 1,783 168 

cisRu(terpy)Cl(NO)SCN 1,742 175,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH 1,756 176,3 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH2 1,731 174,9 

cisRu(terpy)Cl(NO)NO2 1,749 174,9 

cisRu(terpy)Cl(NO)PH3 1,756 172,6 

 

Από τον πίνακα μπορούμε να δούμε ότι το μήκος δεσμού μεταξύ του 

μεταλλικού κέντρου ρουθηνίου και του αζώτου του ΝΟ δεν διαφέρει πολύ από 

σύμπλοκο σε σύμπλοκο και η τιμή του κυμαίνεται από 1,712-1,794 Å. Ένα ακόμα 

συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε με βάση το μήκος δεσμού είναι η trans 

επίδραση (trans-influence). Ο όρος «trans-επίδραση», είναι μια μακροχρόνια έννοια με 

ευρεία σημασία στον τομέα της ανόργανης χημείας. Ορίστηκε πρώτα το 1966 από τους 
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Pidcock, Richards και Venanzi, ως ικανότητα του προσδέματος/υποκαταστάτη L σε ένα 

σύμπλοκο, για την αποδυνάμωση του συνδετικού δεσμού μετάλλου-προσδέματος που 

βρίσκεται σε θέση trans ως προς τον εαυτό του. Δηλαδή, ο υποκαταστάτης L στα 

σύμπλοκα με γενικό τύπο cis-Ru(terpy)Cl(NO)L επιδρά στο μήκος του δεσμού που 

σχηματίζεται μεταξύ των ΝΟ και του κεντρικού μετάλλου-ρουθηνίου. Το μεγαλύτερο 

μήκος δεσμού εμφανίζεται για το σύμπλοκο cis-Ru(terpy)Cl(NO)H με συναρμοτή το 

ανιόν υδρογόνου, ενώ το μικρότερο μήκος δεσμού εμφανίζεται για το σύμπλοκο cis-

Ru(terpy)Cl(NO)OH2. Επομένως αν θέλουμε να κάνουμε μία κατάταξη μεταξύ των 

συναρμοτών και το πώς επηρεάζουν το μήκος δεσμού του ρουθηνίου με το ΝΟ θα ήταν 

η εξής: Η- > Μe- > Ph- > NH2
- > CN- > SH- = PH3 > CO > CNMe > NO2

- > N3
- > OH- > 

SCN- > NCS- > SH2 > Br- =  HCOO- > CH3COO- = Cl- > OH2. Οπότε το πιο σταθερό 

σύμπλοκο με το μικρότερο μήκος δεσμού είναι το  cis-Ru(terpy)Cl(NO)OH2, ενώ 

αντίθετα το ΝΟ στο σύμπλοκο cis-Ru(terpy)Cl(NO)H μπορεί να φύγει ευκολότερα 

λόγω του μεγαλύτερου μήκους δεσμού. Επίσης η γωνία δεσμού Ru-NO βρίσκεται από 

165,5-176,7⁰ για τα σύμπλοκα που μελετήθηκαν. 

 Στον πίνακα 2 μπορούμε να δούμε τα φυσικά  ατομικά φορτία του Ru και του 

Ν του ΝΟ, την τάξη του δεσμού κατά Wiberg καθώς και τις ηλεκτρονιακές 

διαμορφώσεις για τα άτομα του Ru και του Ν του ΝΟ. ‘Όσον αφορά την τάξη του 

δεσμού βρίσκεται γύρω στο 1,500 για τα περισσότερα σύμπλοκα με μικρές αποκλίσεις 

κάτι που υποδεικνύει την ύπαρξη δεσμού μεταξύ απλού και διπλού. Τα φυσικά ατομικά 

φορτία επίσης δεν έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμπλόκων, όπως 

και οι ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις. 
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Πίνακας 2.  Πίνακας με Φορτία Ru & N, τάξη δεσμού κατά Wiberg και ΝΕC 

Wiberg Bond Index

Ru-NO Ru N (-NO) Ru N (-NO)

cisRu(terpy)Cl(NO)Br 1.5253 -0.20737 0.54752 [core]5S( 0.37)4d( 7.00)5p( 0.80)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.11)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CH3COO 1.5528 0.09753 0.53877 [core]5S( 0.35)4d( 6.85)5p( 0.67)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.29)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)Cl 1.5319 -0.14426 0.54809 [core]5S( 0.37)4d( 6.97)5p( 0.77)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.11)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CN 1.4654 -0.25017 0.54947 [core]5S( 0.37)4d( 7.06)5p( 0.80)4f( 0.01)5d( 0.03) [core]2S( 1.31)2p( 3.08)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CNMe 1.4514 -0.25050 0.57631 [core]5S( 0.38)4d( 7.06)5p( 0.79)4f( 0.01)5d( 0.03) [core]2S( 1.29)2p( 3.07)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CO 1.4217 -0.30504 0.59552  [core]5S( 0.39)4d( 7.10)5p( 0.80)4f( 0.01)5d( 0.03) [core]2S( 1.28)2p( 3.06)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)H 1.4853 -0.33203 0.46519 [core]5S( 0.37)4d( 7.12)5p( 0.83)5d( 0.03) [core]2S( 1.37)2p( 3.10)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.02)

cisRu(terpy)Cl(NO)HCOO 1.5537 0.09100 0.54333  [core]5S( 0.35)4d( 6.86)5p( 0.67)4f( 0.01)5d( 0.04)  [core]2S( 1.28)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)Me 1.4841 -0.13460  0.48201  [core]5S( 0.33)4d( 7.03)5p( 0.75)4f( 0.01)5d( 0.03)  [core]2S( 1.36)2p( 3.10)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.02)

cisRu(terpy)Cl(NO)N3 1.5070 -0.04910  0.53113 [core]5S( 0.36)4d( 6.94)5p( 0.72)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.29)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)NCS 1.5066 -0.03265 0.54941  [core]5S( 0.36)4d( 6.94)5p( 0.71)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)NH2 1.4692 -0.03293 0.47998 [core]5S( 0.34)4d( 6.95)5p( 0.71)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.33)2p( 3.13)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)OH 1.5266  0.07907 0.50148 [core]5S( 0.34)4d( 6.86)5p( 0.68)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.30)2p( 3.14)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)OH2 1.5623 0.09424 0.57906 [core]5S( 0.35)4d( 6.88)5p( 0.65)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.26)2p( 3.11)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)Ph 1.4635 -0.13660 0.50252 [core]4d( 7.03)5p( 0.74)6S( 0.34)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.35)2p( 3.09)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.02)

cisRu(terpy)Cl(NO)SCN 1.5022 -0.22136 0.54976 [core]5S( 0.37)4d( 7.03)5p( 0.79)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.29)2p( 3.10)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)SH 1.4883 -0.26055 0.52295 [core]5S( 0.36)4d( 7.05)5p( 0.81)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.31)2p( 3.11)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)SH2 1.5054 -0.18964 0.57780 [core]5S( 0.38)4d( 7.02)5p( 0.77)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.09)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)NO3 1.4608 -0.10893 0.54631 [core]5S( 0.37)4d( 7.00)5p( 0.70)4f( 0.01)5d( 0.04)6p( 0.01) [core]2S( 1.31)2p( 3.09)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)PH3 1.4609 -0.34086 0.56173 [core]5S( 0.38)4d( 7.11)5p( 0.83)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.30)2p( 3.08)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

Natural Charge
Ενώσεις

 Natural Electron Configuration
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2.2.3. Φασματοσκοπία IR 

 

Ακόμα εξήγαμε τα φάσματα IR για τα παραπάνω σύμπλοκα, στα οποία 

μπορούμε να διακρίνουμε τις κοινές απορροφήσεις που δίνουν λόγω του ΝΟ και 

βρίσκεται γύρω στα 2000 cm-1. Επίσης σε κάθε φάσμα φαίνονται και οι 

χαρακτηριστικές ομάδες κάθε συμπλόκου, όπως  για παράδειγμα του cis-

Ru(terpy)Cl(NO)CH3COO που δίνει χαρακτηριστική κορυφή στα 3084 cm-1 λόγω του 

CH3 και κορυφές στα 1735 και 1322 cm-1  λόγω της καρβοξυλομάδας. Άλλο ένα 

σύμπλοκο στο οποίο φαίνεται η χαρακτηριστική ομάδα του SCN είναι το cis-

Ru(terpy)Cl(NO)SCN- με κορυφή στα 2245 cm-1. Άλλες απορροφήσεις είναι οι 1692, 

3664 και 3772 cm-1 του ΟΗ2, του cis-Ru(terpy)Cl(NO)OH2. Η καρβονυλομάδα του cis-

Ru(terpy)Cl(NO)CO δίνει κορυφή στα 2300 cm-1, ενώ το ΝΟ3
- του συμπλόκου 

Ru(bpy)2(NΟ)NO3
- δίνει κορυφές στα 1578 και 1444 cm-1. Τέλος η χαρακτηριστική 

ομάδα SH2 του cis-Ru(terpy)Cl(NO)SH2 δίνει κορυφές στα 2736 και 2713 cm-1. Στα 

επόμενα σχήματα φαίνονται όλα τα φάσματα IR που εξήγαμε των  βελτιστοποιημένων 

δομών με γενικό τύπο cis-Ru(terpy)Cl(NO)L. 
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Σχήμα 3. Φάσματα  IR βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο cisRu(terpy)Cl(NO)L. 
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Σχήμα 4. Φάσματα  IR βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο cisRu(terpy)Cl(NO)L. 

 

 

 

2.2.3. Φασματοσκοπία UV-Vis 

 

 Στα παρακάτω σχήματα 5 και 6 απεικονίζονται τα φάσματα στο UV-vis για τα 

σύμπλοκα που μελετήθηκαν. 
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Σχήμα 5. Φάσματα UV-vis βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L 
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Σχήμα 6. Φάσματα UV-vis βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L 
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  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε όλα τα νιτροσιλικά σύμπλοκα φαίνεται μια 

ισχυρή κορυφή γύρω στα λ = 300 nm, η οποία οφείλεται σε τοπικές π-π* διεργέσεις 

μέσα στο υποκατεστημένο σύμπλοκο και σε χαμηλής έντασης μεταπτώσεις γύρω στα 

λ = 400 nm, οι οποίες οφείλονται σε ενδομοριακές μεταφορές φορτίου των 

νιτροσιλικών υποκαταστατών [159]. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα λmax καθώς 

και η f των συμπλόκων που μελετήθηκαν. 

 

Πίνακας 3 Πίνακας με λmax και f των συμπλόκων. 

Σύμπλοκα λmax f 

cisRu(terpy)Cl(NO)Br 300,11 0,1148 

cisRu(terpy)Cl(NO)CH3COO 274,56 0,1466 

cisRu(terpy)Cl(NO)Cl 275,15 0,1383 

cisRu(terpy)Cl(NO)CN 274,52 0,2089 

cisRu(terpy)Cl(NO)CNMe 310,33 0,2147 

cisRu(terpy)Cl(NO)CO 318,02 0,259 

cisRu(terpy)Cl(NO)H 264,58 0,1444 

cisRu(terpy)Cl(NO)HCOO 273,92 0,1523 

cisRu(terpy)Cl(NO)Me 329,01 0,201 

cisRu(terpy)Cl(NO)N3 274,21 0,1379 

cisRu(terpy)Cl(NO)NCS 311,61 0,1869 

cisRu(terpy)Cl(NO)NH2 332,09 0,1637 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH 272,24 0,1384 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH2 272,72 0,1543 

cisRu(terpy)Cl(NO)Ph 277,46 0,0846 

cisRu(terpy)Cl(NO)SCN 303,81 0,1524 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH 268,62 0,1361 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH2 316,17 0,1459 

cisRu(terpy)Cl(NO)NO2 306,6 0,123 

cisRu(terpy)Cl(NO)PH3 307,05 0,1482 

 

Πιο συγκεκριμένα για το σύμπλοκο cisRu(terpy)Cl(NO)Br με λmax 300,11 nm 

δίνει f  0,1148, η οποία απορρόφηση οφείλεται στις τρεις διεγέρσεις HOMO (-6) → 

LUMO, HOMO (-3) → LUMO (+2), HOMO → LUMO (+4). Η κυριότερη διέγερση 

σε ποσοστό 63% είναι η HOMO (-3) → LUMO (+2). Οι αλληλεπιδράσεις από ligand 

σε ligand, ligand σε μέταλλο και από μέταλλο σε ligand συμβολίζονται ως  
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LL’, LMCT και MLCT αντίστοιχα. Στο σχήμα 7 απεικονίζονται τα τροχιακά που 

λαμβάνουν μέρος στις  τρεις διεγέρσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στα σχήματα 8 

και 9 φαίνονται τα τροχιακά που λαμβάνουν μέρος για τις απορροφήσεις με λ = 275,70 

nm και λ = 350,73 nm αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 7. Τροχιακά που λαμβάνουν μέρος  στην απορρόφηση με λ = 300,11 nm. 
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Σχήμα 8. Τροχιακά που λαμβάνουν μέρος στην απορρόφηση με λ = 275,70 nm. 
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Σχήμα 9. Τροχιακά που λαμβάνουν μέρος στην απορρόφηση  με λ = 350,73 nm. 

 

 Για την απορρόφηση με λ = 275,70 nm η κυριότερη διέγερση με ποσοστό 58% 

είναι η . HOMO (-3) → LUMO (+2), ενώ για την απορρόφηση με λ= 350,73nm είναι 

η . HOMO (-3) → LUMO με ποσοστό συνεισφοράς 65%. Η κυριότερη αλληλεπίδραση 

που μπορεί να παρατηρηθεί είναι αυτή των ligand προς το μέταλλο (LMCT).  
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2.3. Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά το υπολογιστικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήσαμε 

εφαρμόστηκε και στα σύμπλοκα του ρουθηνίου με ΝΟ, εξάγοντας δομικές, 

ηλεκτρονιακές και φασματοσκοπικές ιδιότητες για το σύνολο των συμπλόκων, 

επιβεβαιώνοντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα που υπάρχουν για τα νιτροζυλικά 

σύμπλοκα. 

Πιο συγκεκριμένα κατατάξαμε τους συναρμοτές των συμπλόκων που 

μελετήθηκαν με βάση την επίδρασή τους στο δεσμό του μετάλλου με το ΝΟ και η 

σειρά κατάταξης είναι η ακόλουθη: Η- > Μe- > Ph- > NH2
- > CN- > SH- = PH3 > CO > 

CNMe > NO2
- > N3

- > OH- > SCN- > NCS- > SH2 > Br- =  HCOO- > CH3COO- = Cl- > 

OH2. Η τάξη δεσμοού κατά Wiberg, για το ρουθήνιο και το μονοξείδιο του αζώτου, για 

την πλειοψηφία των συμπλόκων είναι στο 1,5 κάτι που υποδεικνύει την ύπαρξη δεσμού 

μεταξύ απλού και διπλού. Ακόμα εξάγοντας τα φάσματα υπερύθρου για τα σύμπλοκα 

που μελετήθηκαν εντοπίσαμε τις χαρακτηριστικές ομάδες των συμπλόκων 

ταυτοποιώντας τα. Τέλος από τα φάσματα υπεριώδους ορατού βρήκαμε τις εντονότερες 

απορροφήσεις και εντοπίσαμε  τα τροχιακά που λάμβαναν μέρος και το βαθμό που 

επιδρούσαν με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους. Η κυριότερη αλληλεπίδραση που 

εντοπίστηκε ήταν αυτή των συναρμοτών προς το ρουθήνιο, τύπου LMCT. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Π.1.1. Παράρτημα για «ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ δ 99Ru ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (QSAR) ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ» 

(ΠΙΝΑΚΕΣ) 

  



 

 
109 

 

Πίνακας Π.1.1.1 Σύμπολοκα Ru-arene που μελετήθηκαν 

Σύμπλοκα  

Group A R1 

1 OPh 

2 COPh 

3 CONH2 

4 Br 

5 COOEt 

6 CMe2Ph 

Group B Αρένια 

7 Φθορένιο 

8 Διϋδροανθρακένιο 

9 Διβενζοσουμπεράνιο 

10 Ινδάνιο 

11 Τετραλίνη 

Group C Αρένιο-Διαμίνες 

12 Ινδάνιο/προπάνο-1,2-διαμίνη 

13 Ινδάνιο /κυκλοεξανο-1,2-διαμίνη 

Group D Αρένιο-Διαμίνες 

14 p-κυμένιο/1,2-διαμινοβενζόλιο 

15 Ινδάνιο/4-μεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 

16 Ινδάνιο/4,5-διμεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 

 



 

 
110 

 

Πίνακας Π.1.1.2. Τιμές IC50 των Α2780 για τα σύμπολοκα Ru-arene που μελετήθηκαν 

Σύμπλοκα  IC50 (μΜ) 

Group A R1  

1 OPh 18 

2 COPh 33 

3 CONH2 60 

4 Br 52 

5 COOEt 5 

6 CMe2Ph 11 

Group B Αρένια  

7 Φθορένιο 2 

8 Διϋδροανθρακένιο 2 

9 Διβενζοσουμπεράνιο 8 

10 Ινδάνιο 8 

11 Τετραλίνη 20 

Group C Αρένιο-Διαμίνες  

12 Ινδάνιο/προπάνο-1,2-διαμίνη 8 

13 Ινδάνιο /κυκλοεξανο-1,2-διαμίνη 24 

Group D Αρένιο-Διαμίνες  

14 p-κυμένιο/1,2-διαμινοβενζόλιο 11 

15 Ινδάνιο/4-μεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 4 

16 Ινδάνιο/4,5-διμεθυλο-1,2- διαμινοβενζόλιο 14 
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Πίνακας Π.1.1.3. Επιλεγμένες δομικές παράμετροι των συμπλόκων του δισθενούς 

ρουθηνίου που μελετήθηκαν υπολογισμένες στο επίπεδο θεωρίας PBE0/TZP(Ru)6-

31G(d,p)(E) 

Σύμπλοκα Re(Ru-Cl) Re(Ru-N1) Re(Ru-N2) Re(Ru-cd) <N-Ru <Cl-Ru-cd 

1 2.419 2.126 2.135 1.672 78.9 129.3 

2 2.412 2.125 2.134 1.658 78.6 130.1 

3 2.410 2.125 2.132 1.658 78.9 130.6 

4 2.415 2.123 2.135 1.655 78.9 129.3 

5 2.419 2.127 2.136 1.662 78.8 130.8 

6 2.426 2.137 2.138 1.660 78.4 127.9 

7 2.425 2.136 2.128 1.662 78.8 129.9 

8 2.418 2.137 2.128 1.663 78.9 129.0 

9 2.426 2.142 2.134 1.663 78.6 129.0 

10 2.430 2.139 2.130 1.666 78.9 131.6 

11 2.425 2.131 2.139 1.658 78.8 129.4 

12 2.426 2.133 2.140 1.663 78.1 130.5 

13 2.428 2.125 2.132 1.659 77.9 129.0 

14 2.424 2.135 2.135 1.658 79.2 129.8 

15 2.424 2.136 2.135 1.658 79.2 129.9 

16 2.424 2.136 2.135 1.658 79.3 129.9 
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Πίνακας Π.1.1.4. Φυσικά φορτία επιλεγμένων ατόμων των συστημάτων [(η6-

arene)Ru(XY)Cl]+ που εξήχθησαν από ανάλυση ΝΒΟ στο επίπεδο θεωρίας 

PBE0/TZP(Ru)U6-31G(d,p)(E) 

 

Σύμπλοκα QRu QN1 QN2 QH1 QH2 QH3 QH4 QCl 

1 -0.175 -0.747 -0.762 0.461 0.461 0.455 0.455 -0.418 

2 -0.154 -0.743 -0.749 0.464 0.463 0.457 0.457 -0.398 

3 -0.170 -0.744 -0.751 0.464 0.463 0.458 0.458 -0.401 

4 -0.158 -0.749 -0.755 0.461 0.462 0.469 0.469 -0.404 

5 -0.156 -0.751 -0.753 0.461 0.460 0.455 0.455 -0.413 

6 -0.153 -0.750 -0.755 0.461 0.460 0.449 0.449 -0.415 

7 -0.143 -0.755 -0.749 0.469 0.454 0.462 0.461 -0,423 

8 -0.148 -0.752 -0.751 0.468 0.456 0.462 0.460 -0.417 

9 -0.150 -0.756 -0.755 0.469 0.449 0.457 0.462 -0.419 

10 -0.149 -0.753 -0.751 0.468 0.455 0.461 0.460 -0.431 

11 -0.149 -0.753 -0.758 0.461 0.460 0.466 0.453 -0.425 

12 -0.147 -0.755 -0.750 0.467 0.449 0.461 0.460 -0.423 

13 -0.154 -0.747 -0.754 0.465 0.452 0.446 0.469 -0.424 

14 -0.151 -0.759 -0.757 0.477 0.468 0.463 0.478 -0.418 

15 -0.149 -0.757 -0.756 0.476 0.467 0.463 0.478 -0.419 

16 -0.150 -0.757 -0.755 0.475 0.467 0.462 0.477 -0.419 
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Πίνακας Π.1.1.5. Επιλεγμένες ηλεκτρονικές παράμετροι των συστημάτων [(η6-

arene)Ru(XY)Cl]+ υπολογισμένων στο επίπεδο PBE0/TZP(Ru)U6-31G(d,p)(E) 

Σύμπλοκα EHOMO ELUMO ΔEL-H η σ χ μ ω 

1 -0.25092 -0.05619 0.19 0.0974 10.271 -0.154 0.1536 0.00115 

2 -0.25625 -0.06055 0.20 0.0978 10.220 -0.158 0.1584 0.00123 

3 -0.25518 -0.06475 0.19 0.0952 10.502 -0.160 0.1600 0.00122 

4 -0.25728 -0.07080 0.19 0.0932 10.725 -0.164 0.1640 0.00125 

5 -0.24517 -0.06109 0.18 0.092 10.865 -0.153 0.1531 0.00108 

6 -0.24784 -0.05502 0.19 0.0964 10.372 -0.151 0.1514 0.00111 

7 -0.24009 -0.05903 0.18 0.0905 11.046 -0.15 0.1496 0.00101 

8 -0.24809 -0.05509 0.19 0.0965 10.363 -0.152 0.1516 0.00111 

9 -0.24835 -0.05548 0.19 0.0964 10.370 -0.152 0.1519 0.00111 

10 -0.24537 -0.05267 0.19 0.0964 10.378 -0.149 0.1490 0.00107 

11 -0.24683 -0.05054 0.20 0.0981 10.189 -0.149 0.1487 0.00108 

12 -0.24458 -0.05207 0.19 0.0963 10.389 -0.148 0.1483 0.00106 

13 -0.24671 -0.05106 0.20 0.0978 10.222 -0.149 0.1489 0.00108 

14 -0.25161 -0.05606 0.20 0.0978 10.228 -0.154 0.1538 0.00116 

15 -0.25119 -0.05573 0.20 0.0977 10.233 -0.153 0.1535 0.00115 

16 -0.25090 -0.05550 0.20 0.0977 10.235 -0.153 0.1532 0.00115 
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Πίνακας Π.1.1.6. Επιλεγμένες δεσμικές παράμετροι του δεσμού Ru-Cl BCP (σε ατομικές 

μονάδες) των συστημάτων [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+  

Σύμπλοκα ρBCP ∇2ρBCP GBCP VBCP HBCP ELF ESP 

1 0.0697 0.2086 0.0664 -0.0807 -0.0143 0.2067 0.4859 

2 0.0720 0.2085 0.0675 -0.0829 -0.0154 0.2194 0.4967 

3 0.0715 0.2067 0.0668 -0.0820 -0.0152 0.2183 0.4936 

4 0.0715 0.2093 0.0674 -0.0825 -0.0151 0.2160 0.5004 

5 0.0707 0.2071 0.0666 -0.0814 -0.0148 0.2139 0.4963 

6 0.0693 0.2064 0.0657 -0.0799 -0.0141 0.2071 0.4896 

7 0.0698 0.2076 0.0662 -0.08058 -0.0143 0.2084 0.4872 

8 0.0695 0.2137 0.0675 -0.0815 -0.0140 0.1997 0.4910 

9 0.0689 0.2045 0.0652 -0.0792 -0.0140 0.2067 0.4784 

10 0.0679 0.2057 0.0649 -0.0784 -0.0135 0.1997 0.4795 

11 0.0685 0.2095 0.0661 -0.0797 -0.0137 0.1989 0.4812 

12 0.0687 0.2051 0.0652 -0.0790 -0.0139 0.2045 0.4804 

13 0.0683 0.2068 0.0654 -0.0791 -0.0137 0.2008 0.4748 

14 0.0693 0.2059 0.0657 -0.0800 -0.0142 0.2070 0.4791 

15 0.0692 0.2061 0.0657 -0.0799 -0.0142 0.2065 0.4773 

16 0.0692 0.2060 0.0657 -0.0799 -0.0142 0.2065 0.4751 
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Πίνακας Π.1.1.7. Επιλεγμένες δεσμικές παράμετροι του δεσμού Ru-N1 BCP (σε ατομικές 

μονάδες) των συστημάτων [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+  

 

Σύμπλοκα ρBCP ∇2ρBCP GBCP VBCP HBCP ELF ESP 

1 0.0930 0.3699 0.1071 -0.1218 -0.0146 0.2072 0.5917 

2 0.0941 0.3603 0.1056 -0.1211 -0.0155 0.2186 0.6062 

3 0.0941 0.3643 0.1065 -0.1219 -0.0154 0.2161 0.6079 

4 0.0944 0.3648 0.1068 -0.1223 -0.0156 0.2172 0.6067 

5 0.0934 0.3643 0.1062 -0.1213 -0.0151 0.2130 0.5939 

6 0.0912 0.3607 0.1042 -0.1183 -0.0141 0.2056 0.5836 

7 0.0908 0.3621 0.1043 -0.1181 -0.0138 0.2034 0.5858 

8 0.0906 0.3599 0.1037 -0.1174 -0.0137 0.2042 0.5881 

9 0.0894 0.3585 0.1027 -0.1158 -0.0131 0.1997 0.5798 

10 0.0901 0.3592 0.1033 -0.1168 -0.0135 0.2024 0.5823 

11 0.0922 0.3662 0.1059 -0.1203 -0.0144 0.2061 0.5858 

12 0.0902 0.3576 0.1030 -0.1166 -0.0136 0.2035 0.5774 

13 0.0932 0.3679 0.1068 -0.1217 -0.0149 0.2093 0.5832 

14 0.0898 0.3697 0.1054 -0.1184 -0.0130 0.1939 0.5848 

15 0.0898 0.3685 0.1052 -0.1182 -0.0130 0.1947 0.5818 

16 0.0897 0.3678 0.1050 -0.1180 -0.0130 0.1949 0.5787 
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Πίνακας Π.1.1.8. Επιλεγμένες δεσμικές παράμετροι του δεσμού Ru-N2 BCP (σε ατομικές μονάδες) των συστημάτων [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+  

Σύμπλοκα ρBCP ∇2ρBCP GBCP VBCP HBCP ELF ESP 

1 0.0909 0.3640 0.1047 -0.1185 -0.0137 0.2025 0.5869 

2 0.0947 0.3636 0.1067 -0.1226 -0.0158 0.2189 0.6057 

3 0.0920 0.3586 0.1041 -0.1186 -0.0145 0.2107 0.6000 

4 0.0923 0.3597 0.1045 -0.1190 -0.0145 0.2114 0.6034 

5 0.0916 0.3566 0.1035 -0.1177 -0.0143 0.2105 0.5921 

6 0.0905 0.3585 0.1033 -0.1169 -0.0136 0.2047 0.5926 

7 0.0909 0.3602 0.1039 -0.1178 -0.0139 0.2051 0.5885 

8 0.0905 0.36262 0.1043 -0.1179 -0.0136 0.2017 0.5844 

9 0.0910 0.3557 0.1030 -0.1170 -0.0140 0.2085 0.5851 

10 0.0885 0.3630 0.1034 -0.1160 -0.0126 0.1922 0.5624 

11 0.0919 0.3624 0.1049 -0.1193 -0.0143 0.2076 0.5752 

12 0.0929 0.3664 0.1064 -0.1212 -0.0148 0.2093 0.5874 

13 0.0908 0.3578 0.1034 -0.1174 -0.0140 0.2059 0.5808 

14 0.0927 0.3681 0.1067 -0.1213 -0.0146 0.2072 0.5929 

15 0.0913 0.3634 0.1048 -0.1189 -0.0140 0.2045 0.5841 

16 0.0924 0.3670 0.1063 -0.1208 -0.0145 0.2066 0.5876 
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Πίνακας Π.1.1.9. Χημικές σταθερές προστασίας του 99Ru, σcalcd(
99Ru) και χημικές μετατοπίσεις, δcalcd(

99Ru) επιλεγμένων συμπλόκων Ru 

υπολογισμένες στο PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E) με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα 

Σύμπλοκα 
σcalcd δcalcd 

σcalcd
c δcalcd

c δexptl
d 

No Relativ.a Relativ.b No Relativ.a Relativ.b 

K4[Ru(CN)6] 755 (867) 941 (746) 0 (0) 0 (0) -459 (-1048) -44 (47) 0 

fac-[Ru(CO)3Cl3]- 138 (342) 294 (343) 617 (342) 647 (403) -979 (-1548) 476 (547) 816 

fac-[Ru(CO)3I3]- 715 (751) 777 (638) 40 (751) 164 (108) -553 (-1077) 49 (77) 56 

mer-[Ru(CO)3I3]- 680 (704) 722 (576) 75 (704) 219 (170) -657 (-1368) 153 (368) 356 

cis-[Ru(CO)2Cl4]2- -749 (-457) -620 (-435) 1504 (-457) 1561 (1181) -2202 (-3162) 1698 (2162) 2537 

[Ru(C5H5)2] 1822 (2011) 2012 (2150) -1067 (2011) -1071 (-1404) 654 (169) -1157 (-1169) -1270 

[Ru(CO)2(iPr-DAB)(Cl)(CH3)] 61 (287) 201 (288) 694 (287) 740 (458) -1321 (-1864) 817 (863) 794 

[Ru(CO)2(iPr-DAB)(Cl)2] -708 (-422) -552 (-398) 1463 (-422) 1493 (1144) -1986 (-2858) 1483 (1857) 1993 

 a Υπολογισμένα χωρίς  να λαμβάνονται υπόψη σχετικιστικά φαινόμενα (Οι αριθμοί στην παρένθεση παρατηρήθηκαν εφαρμόζοντας 

σφαιρικό σύνολο βάσης).b Υπολογισμένα εφαρμόζοντας την παραδοχή Douglas-Kroll λαμβάνοντας υπόψη σχετικιστικά φαινόμενα (Οι 

αριθμοί στην παρένθεση παρατηρήθηκαν εφαρμόζοντας σφαιρικό σύνολο βάσης).c Δεδομένα από την εργασία στη βιβλιογραφία με αριθμό 

[ 99], υπολογισμένα με BPW91 και B3LYP (αριθμοί στην παρένθεση) συναρτησιακές.d Δεδομένα από την εργασία στη βιβλιογραφία με 

αριθμό [99].
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Πίνακας Π.1.1.10. Οι τιμές των σiso(99Ru) και δcalcd(
99Ru) των συμπλόκων με γενικό 

τύπο [(η6-arene)Ru(XY)Cl]+ υπολογισμένες στο επίπεδο θεωρίας PBE0/TZP(Ru)U6-

31G(d,p)(E). 

Σύμπλοκα σiso(99Ru) δcalcd(
99Ru) 

1 -662 1435 

2 -613 1386 

3 -519 1292 

4 -570 1343 

5 -659 1432 

6 -657 1430 

7 -709 1482 

8 -631 1404 

9 -684 1457 

10 -682 1455 

11 -630 1403 

12 -692 1465 

13 -604 1377 

14 -660 1433 

15 -671 1444 

16 -668 1441 
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Πίνακας Π.1.1.11. Οι τιμές των συνιστωσών x, y και z της παραμέτρου EFG των 

συμπλόκων με γενικό τύπο [(η6-αρένιο)Ru(XY)Cl]+ και της  παραμέτρου ασυμμετρίας 

nRu υπολογισμένες στο επίπεδο θεωρίας PBE0/TZP(Ru)6-31G(d,p)(E)  

Σύμπλοκα qxx(Ru) qyy(Ru) qzz(Ru) qxx(Cl) qyy(Cl) qzz(Cl) nRu 

1 -0.197 0.682 -0.486 -1.231 0.547 0.684 1.811 

2 -0.181 0.255 -0.074 -1.737 0.935 0.802 5.888 

3 -0.159 0.208 -0.049 -1.722 0.921 0.801 7.478 

4 -0.148 0.215 -0.067 -1.737 0.925 0.812 5.428 

5 -0.190 0.176 0.014 -1.661 0.880 0.781 -26.495 

6 -0.282 0.233 0.049 -1.671 0.900 0.771 -10.497 

7 -0.179 0.186 -0.007 -1.637 0.883 0.754 51.460 

8 -0.180 -0.023 0.203 -1.578 0.731 0.847 -0.773 

9 -0.334 0.245 0.089 -1.684 0.884 0.800 -6.513 

10 -0.124 0.118 0.007 -1.582 0.859 0.723 -36.917 

11 -0.253 0.023 0.230 -1.592 0.723 0.869 -1.202 

12 -0.276 0.042 0.233 -1.619 0.749 0.869 -1.363 

13 -0.293 0.024 0.269 -1.620 0.746 0.874 -1.177 

14 -0.208 0.190 0.018 -1.654 0.887 0.767 -22.104 

15 -0.213 0.194 0.019 -1.648 0.884 0.763 -21.434 

16 -0.218 0.194 0.024 -1.648 0.885 0.763 -17.249 
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Π.1.2. Παραστημα για «ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ δ 99Ru ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (QSAR) ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ»  

(ΣΧΗΜΑΤΑ) 
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Σχήμα Π.1.2.1. Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων Ru-arene – Group A 
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Σχήμα Π.1.2.2. Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων Ru-arene – Group B 
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Σχήμα Π.1.2.3. Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων Ru-arene – Group C & D 
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Σχήμα Π.1.2.4. Απεικόνιση Re(Ru-N1), Re(Ru-N2) και γωνίας N-Ru-Ν συμπλόκου 1 

 

 

 

 

Σχήμα Π.1.2.5. Γραμμική και εκθετική συσχέτιση των IC50 με τα μήκη δεσμών Re(Ru-

Cl) 
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Σχήμα Π.1.2.6. Γραμμική και εκθετική συσχέτιση των IC50 με τα μήκη δεσμών Re(Ru-

N1) 

 

 

Σχήμα Π.1.2.7. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 και των φυσικών φορτίων του 

Ru(II) μεταλλο-κέντρου, QRu,(α), όπως και του δότη ατόμου N1 , QN1 (b) 

y = -2,0855x + 4464
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Σχήμα Π.1.2.8. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 και χ (a) , ω (b) 

 

 

 

 

Σχήμα Π.1.2.9. Γραμμική συσχέτιση μεταξύ των IC50 και EHOMO 
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Σχήμα Π.1.2.10. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των πειραματικών δexptl και θεωρητικών 

δcalcd υπολογισμένων με (i) Ατομικό σύνολο βάσης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

σχετικιστικά φαινόμενα  (μπλε γραμμή), (ii) Συνολικό-σφαιρικό σύνολο βάσης, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται τα σχετικιστικά φαινόμενα (κόκκινη γραμμή), (iii) Ατομικό σύνολο 

βάσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικιστικών φαινομένων (πράσινη γραμμή) και (iv) 

Συνολικό-σφαιρικό σύνολο βάσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικιστικών 

φαινομένων (καφέ γραμμή). 
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Σχήμα Π.1.2.11. Γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των IC50 και των σiso(99Ru) (a) και 

δcalc(
99Ru) (b) 

 

 

 

Σχήμα Π.1.2.12. Γραμμική (μπλε γραμμή) και εκθετική (πράσινη γραμμή) συσχέτιση 

μεταξύ των τιμών IC50 και nRu 
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Π.2.1. Παράρτημα για «ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΜΕ ΝΟ» 

(ΠΙΝΑΚΕΣ) 
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Πίνακας Π.2.1.1. Βασικές δομικές παράμετροι των συμπλόκων που υπολογίστηκαν 

Σύμπλοκα μήκος δεσμού Ru-NO (Å) γωνία δεσμού Ru-NO 

cis-Ru(terpy)Cl(NO)Br 1,728 176,1 

cisRu(terpy)Cl(NO)CH3COO 1,725 175,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)Cl 1,725 176,4 

cisRu(terpy)Cl(NO)CN 1,758 173,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)CNMe 1,751 173,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)CO 1,754 173,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)H 1,794 165,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)HCOO 1,728 175,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)Me 1,785 165,6 

cisRu(terpy)Cl(NO)N3 1,746 172,2 

cisRu(terpy)Cl(NO)NCS 1,741 176,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)NH2 1,767 169 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH 1,744 175,2 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH2 1,712 176,7 

cisRu(terpy)Cl(NO)Ph 1,783 168 

cisRu(terpy)Cl(NO)SCN 1,742 175,5 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH 1,756 176,3 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH2 1,731 174,9 

cisRu(terpy)Cl(NO)NO2 1,749 174,9 

cisRu(terpy)Cl(NO)PH3 1,756 172,6 
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Πίνακας Π.2.1.2. Πίνακας με Φορτία Ru & N, τάξη δεσμού κατά Wiberg και ΝΕC 

Wiberg Bond Index

Ru-NO Ru N (-NO) Ru N (-NO)

cisRu(terpy)Cl(NO)Br 1.5253 -0.20737 0.54752 [core]5S( 0.37)4d( 7.00)5p( 0.80)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.11)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CH3COO 1.5528 0.09753 0.53877 [core]5S( 0.35)4d( 6.85)5p( 0.67)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.29)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)Cl 1.5319 -0.14426 0.54809 [core]5S( 0.37)4d( 6.97)5p( 0.77)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.11)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CN 1.4654 -0.25017 0.54947 [core]5S( 0.37)4d( 7.06)5p( 0.80)4f( 0.01)5d( 0.03) [core]2S( 1.31)2p( 3.08)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CNMe 1.4514 -0.25050 0.57631 [core]5S( 0.38)4d( 7.06)5p( 0.79)4f( 0.01)5d( 0.03) [core]2S( 1.29)2p( 3.07)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)CO 1.4217 -0.30504 0.59552  [core]5S( 0.39)4d( 7.10)5p( 0.80)4f( 0.01)5d( 0.03) [core]2S( 1.28)2p( 3.06)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)H 1.4853 -0.33203 0.46519 [core]5S( 0.37)4d( 7.12)5p( 0.83)5d( 0.03) [core]2S( 1.37)2p( 3.10)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.02)

cisRu(terpy)Cl(NO)HCOO 1.5537 0.09100 0.54333  [core]5S( 0.35)4d( 6.86)5p( 0.67)4f( 0.01)5d( 0.04)  [core]2S( 1.28)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)Me 1.4841 -0.13460  0.48201  [core]5S( 0.33)4d( 7.03)5p( 0.75)4f( 0.01)5d( 0.03)  [core]2S( 1.36)2p( 3.10)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.02)

cisRu(terpy)Cl(NO)N3 1.5070 -0.04910  0.53113 [core]5S( 0.36)4d( 6.94)5p( 0.72)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.29)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)NCS 1.5066 -0.03265 0.54941  [core]5S( 0.36)4d( 6.94)5p( 0.71)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.12)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)NH2 1.4692 -0.03293 0.47998 [core]5S( 0.34)4d( 6.95)5p( 0.71)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.33)2p( 3.13)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)OH 1.5266  0.07907 0.50148 [core]5S( 0.34)4d( 6.86)5p( 0.68)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.30)2p( 3.14)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)OH2 1.5623 0.09424 0.57906 [core]5S( 0.35)4d( 6.88)5p( 0.65)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.26)2p( 3.11)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)Ph 1.4635 -0.13660 0.50252 [core]4d( 7.03)5p( 0.74)6S( 0.34)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.35)2p( 3.09)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.02)

cisRu(terpy)Cl(NO)SCN 1.5022 -0.22136 0.54976 [core]5S( 0.37)4d( 7.03)5p( 0.79)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.29)2p( 3.10)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)SH 1.4883 -0.26055 0.52295 [core]5S( 0.36)4d( 7.05)5p( 0.81)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.31)2p( 3.11)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)SH2 1.5054 -0.18964 0.57780 [core]5S( 0.38)4d( 7.02)5p( 0.77)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.28)2p( 3.09)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)NO3 1.4608 -0.10893 0.54631 [core]5S( 0.37)4d( 7.00)5p( 0.70)4f( 0.01)5d( 0.04)6p( 0.01) [core]2S( 1.31)2p( 3.09)4S( 0.02)3d( 0.01)4p( 0.03)

cisRu(terpy)Cl(NO)PH3 1.4609 -0.34086 0.56173 [core]5S( 0.38)4d( 7.11)5p( 0.83)4f( 0.01)5d( 0.04) [core]2S( 1.30)2p( 3.08)4S( 0.03)3d( 0.01)4p( 0.03)

Natural Charge
Ενώσεις

 Natural Electron Configuration
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Πίνακας Π.2.1.3. Πίνακας με λmax και f των συμπλόκων. 

Σύμπλοκα λmax f 

cisRu(terpy)Cl(NO)Br 300,11 0,1148 

cisRu(terpy)Cl(NO)CH3COO 274,56 0,1466 

cisRu(terpy)Cl(NO)Cl 275,15 0,1383 

cisRu(terpy)Cl(NO)CN 274,52 0,2089 

cisRu(terpy)Cl(NO)CNMe 310,33 0,2147 

cisRu(terpy)Cl(NO)CO 318,02 0,259 

cisRu(terpy)Cl(NO)H 264,58 0,1444 

cisRu(terpy)Cl(NO)HCOO 273,92 0,1523 

cisRu(terpy)Cl(NO)Me 329,01 0,201 

cisRu(terpy)Cl(NO)N3 274,21 0,1379 

cisRu(terpy)Cl(NO)NCS 311,61 0,1869 

cisRu(terpy)Cl(NO)NH2 332,09 0,1637 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH 272,24 0,1384 

cisRu(terpy)Cl(NO)OH2 272,72 0,1543 

cisRu(terpy)Cl(NO)Ph 277,46 0,0846 

cisRu(terpy)Cl(NO)SCN 303,81 0,1524 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH 268,62 0,1361 

cisRu(terpy)Cl(NO)SH2 316,17 0,1459 

cisRu(terpy)Cl(NO)NO2 306,6 0,123 

cisRu(terpy)Cl(NO)PH3 307,05 0,1482 
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Π.2.2. Παράρτημα για «ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ ΜΕ ΝΟ» 

(ΣΧΗΜΑΤΑ) 

  



 

 
134 

 

 

Σχήμα Π.2.2.1. Βελτιστοποιημένες δομές ενώσεων με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L 
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Σχήμα Π.2.2.2. Βελτιστοποιημένες δομές ενώσεων με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L. 
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Σχήμα Π.2.2.3. Φάσματα  IR βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L. 
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Σχήμα Π.2.2.4. Φάσματα  IR βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L. 
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Σχήμα Π.2.2.5. Φάσματα UV-vis βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L 
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Σχήμα Π.2.2.6. Φάσματα UV-vis βελτιστοποιημένων δομών με γενικό τύπο 

cisRu(terpy)Cl(NO)L 
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Σχήμα Π.2.2.7. Τροχιακά που λαμβάνουν μέρος  στην απορρόφηση με λ = 300,11 nm. 
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Σχήμα Π.2.2.8. Τροχιακά που λαμβάνουν μέρος στην απορρόφηση με λ = 275,70 nm. 
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Σχήμα Π.2.2.9. Τροχιακά που λαμβάνουν μέρος στην απορρόφηση  με λ = 350,73 nm. 
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