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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα μεταβατικά μέταλλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη (βιο)χημική τεχνολογία, 
δεδομένου οτι βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα, όπως ηλεκτρονικά, μαγνητικά, οπτικά, 
προηγμένα ανθεκτικά υλικά, με όλα αυτά λόγω των ιδιοτήτων που αναπτύσσονται.1,2  Επιλεγμένα 
μεταλλοϊόντα έχουν, επίσης, καταλυτικό και δομικό ρόλο στη βιολογία.3  Tο νικέλιο Ni(II) και ο 
χαλκός Cu(II) διακρίνονται ως ιχνοστοιχεία, μικροθρεπτικά συστατικά και αναστολείς μικροβίων.4  
Επίσης, έχουν αναφερθεί αντικαρκινικές δράσεις του χαλκού με διάφορα ligands, όπως Ν-οξείδια 
πυριδίνης, φαινανθρολίνες, κ.ά.  Ταυτόχρονα, το νικέλιο αποδεικνύεται απαραίτητο συστατικό σε 
εμφυτεύματα για ιατρικές χρήσεις, όπως αντικαταστάσεις αρθρώσεων.3,5  Στο πλαίσιο ανάπτυξης 
μεταλλο-οργανικής τεχνολογίας υλικών με εφαρμογές σε αισθητήρες, επιδιώχθηκε ο σχεδιασμός 
και συνθετική μελέτη δυαδικών και τριαδικών συστημάτων Ni(II) και Cu(II) με (Ν,Ο)-
υποκαταστάτες και Ν,Ν’-αρωματικούς χηλικοποιητές, σε διαλύτες μεθανόλη και ακετονιτρίλιο.  
Για τη σύνθεση δυαδικών συστημάτων, ως (Ν,Ο)-υποκαταστάτης επιλέχθηκε η τρι-
ισοπροπανολαμίνη και ως (Ν,Ν’)-υποκαταστάτες η 2,2’-διπυριδίνη και 1,10-φαιναθρολίνη.  Τα 
προκύπτοντα νέα μεταλλο-οργανικά υλικά απομονώθηκαν σε καθαρή κρυσταλλική μορφή μέσω 
βελτιστοποίησης των συνθηκών αντίδρασης.  Ο προσδιορισμός της δομής των υλικών αυτών και 
των οπτικών τους ιδιοτήτων έγινε με στοιχειακή ανάλυση, κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, 
φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR), και φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού (UV-Visible).  Τα 
δομικά χαρακτηριστικά των ενώσεων ανταποκρίνονται στις βασικές ηλεκτρονικές ιδιότητες των 
μεταλλοϊόντων Cu(II) και Ni(II), με τις εμφανιζόμενες μοριακές γεωμετρίες να αντικατοπτρίζουν τη 
συμβολή των συναρμοσμένων οργανικών υποκαταστατών στη διαμόρφωση του υβριδικού 
χαρακτήρα των νέων αυτών υλικών.  Αυτός ο χαρακτήρας αντανακλά στις οπτοηλεκτρονικές 
ιδιότητες των συναρμοσμένων μεταλλοϊόντων και στις μαγνητικές ιδιότητες που εμφανίζουν τα 
μακροϋλικά.  Τα αποτελέσματα στοιχειοθετούν την αξία της συνθετικής δομικής ειδογένεσης σε 
δυαδικό-τριαδικό επίπεδο, μέσω της οποίας αναδεικνύονται συσχετισμοί δομής-δραστικότητας 
σε ενώσεις-συνθόνες προς περαιτέρω ανάπτυξη βελτιστοποιημένων υβριδικών υλικών. 
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