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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα φλαβονοειδή είναι φυσικά προϊόντα, ανήκουν στις πολυφαινόλες.1,2  Εμφανίζουν 
φαρμακολογική και θεραπευτική δράση, με σημαντικές αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές 
ιδιότητες, ενώ συναντώνται σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα φυσικής προέλευσης, όπως φρούτα και 
κρασί.1  Η ικανότητα των φλαβονοειδών να χηλικοποιούν μεταλλοϊόντα οδηγεί στην ανάπτυξη 
μιας νέας κατηγορίας υβριδικών μεταλλο-οργανικών μορίων, με ευρύτερο φάσμα ενισχυμένων 
φαρμακολογικών δραστικοτήτων και έντονο βιολογικό ενδιαφέρον.  Συγκεκριμένα, τα 
φλαβονοειδή (κερσετίνη, χρυσίνη, ναριγκίνη), δρώντας ως Ο-υποκαταστάτες, προάγουν δεσμούς 
με βιογενή μεταλλοϊόντα, με την περαιτέρω χημική τροποποίησή τους (Schiff) προς (Ο,Ν)-
χηλικοποιητές να αναμένεται να ενισχύσει την αντιοξειδωτική τους δράση και πιθανώς να 
αναδείξει θεραπευτική ισχύ.  Η χηλικοποίηση των προκυπτόντων παραγώγων των φλαβονοειδών 
με μεταλλοϊόντα καθίσταται δυνατή με επιπλέον προσθήκη Ν,Ν-διδοντικών υποκαταστατών, οι 
οποίοι σταθεροποιούν θερμοδυναμικά το παραγόμενο μεταλλοσυγκρότημα.  Έτσι, η τελική δομή 
και οι ιδιότητες των μεταλλο-οργανικών συμπλόκων επηρεάζονται τόσο από το μητρικό 
φλαβονοειδές όσο και από το μέταλλο, το οποίο συναρμόζεται.3  Στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
έρευνας, μεταλλοϊόντα που έχουν μελετηθεί και βρεθεί ότι μπορούν να ενισχύσουν τις δράσεις 
νέων (Ο,Ο,Ν)-παραγώγων φλαβονοειδών, ενώ παράλληλα μειώνεται η τοξικότητά τους, 
περιλαμβάνουν λανθανίδες ((Nd(III)), (La(III)) και μεταβατικά μέταλλα (όπως το χρώμιο (Cr(III)).  Η 
προσπάθεια εστιάζεται στη συνθετική μελέτη δυαδικών και τριαδικών συστημάτων 
φλαβονοειδών (χρυσίνη, κερσετίνη)4,5 παρουσία του (Ν,Ν)-χηλικοποιητή 1,10-φαινανθρολίνη ή 
του ιμιδοζολίου.  Τα προκύπτοντα κρυσταλλικά υλικά χαρακτηρίσθηκαν φυσικοχημικά με 
στοιχειακή ανάλυση, φασματοσκοπία υπέρυθρου (FT-IR), φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού 
(UV-Visible), φασματομετρία μάζας (ESI-MS), κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, και φωταύγεια.4  Τα 
αποτελέσματα προβάλλουν α) τη σημασία της συνθετικής δομικής ειδοκατανομής στα 
διερευνηθέντα μεταλλο-οργανικά συστήματα, β) την αξία του συσχετισμού δομής-δραστικότητας 
σε χημικό επίπεδο με βιολογικές προεκτάσεις, και γ) την ανάπτυξη πλήρως καθορισμένου 
φυσικοχημικού προφίλ που στηρίζει περαιτέρω βιολογική διερεύνηση, θέτοντας ουσιαστικές 
βάσεις ανάπτυξης μεταλλο-οργανικής υβριδικής τεχνολογίας στην ανθρώπινη (παθο)φυσιολογία. 
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