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ΔΗΛΩΣΗ

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε από εμένα στο Ερευνητικό Εργαστήριο 

Φυσικοχημείας Κολλοειδών, του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την 

επίβλεψη του Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Λεοντίδη. Τα πλείστα πειράματα καθώς επίσης και η 

ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκαν από την υποφαινόμενη. Το μεγαλύτερο μέρος της 

πειραματικής εργασίας της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής πραγματοποιήθηκε σε 

εξειδικευμένα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και σε εργαστήρια ινστιτούτων και 

πανεπιστημίων στο εξωτερικό, στα οποία είχα μεταβεί προσωπικά για την εκτέλεση των 

πειραμάτων και τη λήψη των κατάλληλων μετρήσεων.

Η μελέτη των μονοστιβάδων με λήψη ισόθερμων επιφανειακής πίεσης-επιφάνειας ανά 

μόριο, π-Α και με μικροσκοπία γωνίας Brewster, BAM, πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό 

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Κολλοειδών, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι μετρήσεις φασματοσκοπίας ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου, IRRAS, έγιναν στο 

Ινστιτούτο Max Planck Κολλοειδών και Επιφανειών στο Πότσνταμ, στη Γερμανία, ενώ τα 

πειράματα περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία, GIXD, στο σύγχροτρο DESY στο 

Αμβούργο υπό την επίβλεψη του Δρ. Gerald Brezesinski. Η προκαταρκτική ανάλυση των 

πειραμάτων G1XD πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Gerald Brezesinski και η περαιτέρω 

ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε από εμένα. Τα πειράματα φασματοσκοπίας γενέσεως 

αθροίσματος συχνοτήτων, VSFG, πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή 

Hubert Motschmann, στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του 

Πανεπιστημίου Regensburg, στη Γερμανία.

Οι μετρήσεις σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS, λήφθηκαν στο κέντρο νετρονίων 

στο Μόναχο, Julich Centre for Neutron Science και στο κέντρο νετρονίων Laboratoire Leon 

Brillouin, στο Saclay, στη Γαλλία υπό την επίβλεψη του Dr. Vitaliy Pipich και του Dr. Francois 

Boue αντίστοιχα. Βοήθεια κατά τη λήψη των μετρήσεων στο κέντρο LLB μου παρείχε η 

Ιωάννα Ανδρέου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων SANS πραγματοποιήθηκε από τον 

Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Αεοντίδη.
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Τα πειράματα σκέδασης ακτινών X υπό μικρή γωνία, SAXS, έγιναν στο εργαστήριο του 

Ινστιτούτου Χημείας του Πανεπιστημίου Γκρατς, στην Αυστρία, υπό την καθοδήγηση του 

Καθηγητή κ. Otto Glatter και της Δρ. Sylvia Ahualli. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε 

από εμένα στην Κύπρο.

Τα πειράματα δυναμικής σκέδασης φωτός, DLS, διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο 

Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του Πανεπιστημίου Regensburg, στη Γερμανία, υπό 

την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Werner Kunz. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από εμένα.

Οι προκαταρκτικές μετρήσεις φασματοσκοπίας διηλεκτρικής χαλάρωσης, DRS 

πραγματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν από το συνεργάτη μας, Dr. Richard Buchner, στο 

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του Πανεπιστημίου Regensburg, στη 

Γ ερμανία.

Οι μετρήσεις ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού, EPR, λήφθηκαν στο Ινστιτούτο 

Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Αθήνα, υπό 

την εποπτεία και καθοδήγηση του Δρ. Αρη Ξενάκη και τη Δρ. Βασιλικής Παπαδημητρίου. Η 

ανάλυση των πειραματικών δεδομένων έγινε από εμένα.

Τα πειράματα της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, TRFQ, διεξήχθησαν και 

αναλύθηκαν στο Τμήμα Βιοφυσικής, του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Jaroslav Heyrovsky, 

στην Πράγα από τους εκεί συνεργάτες μας Καθηγητή κ. Martin Hof και τον Sachl Radek.

Ολα τα φάσματα του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR, λήφθηκαν στο Τμήμα 

Χημείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Φώτη Νταή 

και με τη βοήθεια της Δρ. Αλεξίας Αγιομυργιανάκη. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από εμένα.

Τα πειράματα μέτρησης του ζήτα δυναμικού με ανάλυση της φάσης του σκεδαζόμενου 

φωτός πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του Δρ. Βλαδίμηρου Νικολάκη στο 

ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ στην Πάτρα, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Πέτρου Κουτσούκου του 

Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ανάλυση έγινε από εμένα.

Οι μετρήσεις στατικού φθορισμού για υπολογισμό του λόγου R των χρωστικών RH-421 και 

di-8-ANEPPS έγιναν και αναλύθηκαν από εμένα στο Ερευνητικό Εργαστήριο Φυσικοχημείας 

Κολλοειδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ανάπτυξη των θεωρητικών μοντέλων για επεξήγηση της αλληλεπίδρασης των ιόντων με 

τα λιπίδια πραγματοποιήθηκε από τον Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Λεοντίδη.

Μαρία Χριστοφόρου 

25 Μάίου 2012
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Ένα μεγάλο ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια 

γεμάτο όνειρα, ενθουσιασμό, ψηλούς στόχους και προσδοκίες. Ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια 

και γνώσεις που τελικό προορισμό είχε την επιστημονική και όχι μόνο δική μου Ιθάκη. Κατά 

τη διάρκεια αυτού εργάστηκα με όλες μου τις δυνάμεις και όλα τα μέσα που είχα στη διάθεσή 

μου, προσπάθησα να κάνω τη θεωρία πράξη, να ερευνήσω, να εμβαθύνω.... Νέοι ορίζοντες 

μόρφωσης ξανοίγονταν μπροστά μου. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκόμισα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού αυτού θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή. Στο ταξίδι αυτό η 

συνεισφορά κάποιων ατόμων ήταν καταλυτική και απαραίτητη έτσι ώστε να αρχίσει, να 

διαρκέσει αλλά και να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Με την ολοκλήρωσή του 

αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εκείνους που ευγενικά μου πρόσφεραν 

οποιαδήποτε βοήθεια τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μια γλυκιά τους 

συμβουλή, μια γεμάτη αγάπη καθοδήγηση, μια ανιδιοτελής από μέρους τους προσφορά 

γνώσεων και αφιέρωσης πολύτιμου για αυτούς χρόνου, μια μεγάλη αγκαλιά και ένα γλυκό 

χαμόγελο ήταν τα καλύτερα εφόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονταν 

μπροστά μου. Σε όλους είμαι πραγματικά ευγνώμων.

Καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Λεοντίδη για 

τη δυνατότητα που μου έδωσε να κάνω αυτό το ταξίδι, ταξιδεύοντας στο δικό του ερευνητικό 

καράβι προσπαθώντας να αποκτήσω και να εμβαθύνω τις γνώσεις μου στο μεγάλο και 

ενδιαφέρον τομέα έρευνας που ασχολείται με τα θέματα των ειδικών ιοντικών 

αλληλεπιδράσεων. Η δυνατότητα που μου έδωσε να ζήσω νέες εμπειρίες μέσω της 

πραγματοποίησης πειραμάτων και σε άλλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού αλλά και οι 

συμβουλές, ο χρόνος που μου αφιέρωσε και η βοήθειά του ήταν για μένα πολύτιμα και 

απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε η διδακτορική μου διατριβή να αποκτήσει την παρούσα μορφή 

και το ταξίδι για την εκπόνησή της να φτάνει στο τέλος του.
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Επίσης θερμά ευχαριστώ τους καθηγητές του Τμήματος Χημείας Καθηγητή κ. Κώστα 

Πατρίκιο και Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Σοφία Χαραλάμπους-Hayes για την αποδοχή της 

συμμετοχής τους σε όλες τις επιτροπές αξιολόγησης του ερευνητικού μου ταξιδιού. Τους 

ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσαν, τις συμβουλές τους και την ενθάρρυνσή τους για τη 

συνέχιση και ολοκλήρωση του ταξιδιού αυτού.

Ευχαριστίες επίσης θα ήθελα να εκφράσω και στον Ερευνητή Α κ. Αρη Ξενάκη και στον 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιώργο Αρχοντή για την αποδοχή τους να αποτελέσουν μέλη της 

εξεταστικής μου επιτροπής και να αφιερώσουν από τον πολύτιμό τους χρόνο για την 

αξιολόγηση της ερευνητικής μου εργασίας.

Το μεγαλύτερο μέρος της πειραματικής εργασίας της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής 

πραγματοποιήθηκε σε κατάλληλα και εξειδικευμένα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και σε 

εργαστήρια ινστιτούτων και πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Έτσι θέλω μέσα από τα βάθη της 

καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους όσους δέχτηκαν να μεταβώ στα εργαστήριά τους για να 

πραγματοποιήσω τα πειράματα, για τη φιλοξενία τους, την επίβλεψη και την καθοδήγησή τους 

και για τη βοήθεια που μου παρείχε ο καθένας.

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή του Ινστιτούτου Κολλοειδών και 

Επιφανειών στο Max Planck στο Πότσνταμ κ. Gerald Brezesinski για την υπερπολύτιμη 

βοήθειά του στην επιτυχή πραγματοποίηση των πειραμάτων χαρακτηρισμού των επίπεδων 

μονοστιβάδων με τις τεχνικές περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία, GIXD, στο σύγχροτρο 

DESY, και της φασματοσκοπίας ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου, IRRAS, καθώς και τη 

βοήθεια στην ανάλυση των πειραματικών δεδομένων που προέκυψαν από τη G1XD.

Ευχαριστίες επίσης οφείλω και στον Dr. Vitaliy Pipich, του κέντρου νετρονίων στο Μόναχο, 

Julich Centre for Neutron Science, για την πολύ σημαντική βοήθειά του στη λήψη των 

μετρήσεων σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS κατά τη διάρκεια των τριών 

επισκέψεών μου εκεί. Για τον ίδιο λόγο ευχαριστώ τον κύριο Francois Boue στο κέντρο 

νετρονίων Laboratoire Leon Brillouin για όση βοήθεια μας παρείχε για τις επιπλέον μελέτες 

SANS που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο αυτό.

Επίσης θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Otto Glatter για τη δυνατότητα που 

μου έδωσε να πραγματοποιήσω τα πειράματα σκέδασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία, SAXS, 

σε εργαστήριο του Ινστιτούτου Χημείας του Πανεπιστημίου Γκρατς, στην Αυστρία, καθώς και 

για τη φιλοξενία που μου παρείχε ο ίδιος αλλά και η ερευνητική του ομάδα κατά τη διάρκεια 

της πολυήμερης παραμονής μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στη Δρ. Sylvia Ahualli, η 

οποία είχε την ευθύνη της άμεσης επίβλεψής μου.

Ο Καθηγητής κ. Werner Kunz μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ στο εργαστήριό του, στο 

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του Πανεπιστημίου Regensburg, στη
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Γερμανία για τη μελέτη των μικυλιακών συσσωματωμάτων του DPC μέσω της δυναμικής 

σκέδασης φωτός, DLS και για το λόγο αυτό του οφείλω θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστίες 

οφείλω και στον Dr. Richard Buchner για τις προκαταρκτικές μετρήσεις φασματοσκοπίας 

διηλεκτρικής χαλάρωσης, DRS, που μας είχε κάνει.

Εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράζω στον Δρ. Άρη Ξενάκη, τη Δρ. Βασιλική Παπαδημητρίου και 

τη Δρ. Ευαγγελία Τζίκα για τις πολύ όμορφες και ζεστές φιλοξενίες κατά τις μεταβάσεις μου 

στο Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

στην Αθήνα για την πραγματοποίηση μελετών μέσω της φασματοσκοπίας ηλεκτρονικού 

παραμαγνητικού συντονισμού, EPR, καθώς επίσης και για την πολύ καλή συνεργασία που 

υπήρχε με τα άτομα εκείνου του εργαστηρίου στα πλαίσια ενός διακρατικού ερευνητικού 

προγράμματος.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Martin Hof και τον Sachl Radek, του 

Τμήματος Βιοφυσικής στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας Jaroslav Heyrovsky, στην Πράγα για 

την πραγματοποίηση των μετρήσεων της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, TRFQ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Καθηγητή κ. Φώτη Νταή του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου της Κρήτης για τη δυνατότητα που μου έδωσε να πραγματοποιήσω όλα τα 

πειράματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR στα εργαστήρια του τμήματός του. Δεν 

θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τη Δρ. Αλεξία 

Αγιομυργιανάκη για την υπερπολύτιμη βοήθειά της και το χρόνο που αφιέρωσε για τη λήψη 

του μεγάλου αριθμού φασμάτων NMR που απαιτούσε η συγκεκριμένη μελέτη. Ένα πολύ 

μεγάλο ευχαριστώ και στα μέλη ολόκληρης της ομάδας για τις όμορφες στιγμές που περάσαμε 

κατά την παραμονή μου στο εργαστήριό τους. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Επίκουρου 

Καθηγητή κ. Απόστολου Σπύρου.

Τα πειράματα μέτρησης του ζήτα δυναμικού με ανάλυση της φάσης του σκεδαζόμενου 

φωτός πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του Δρ. Βλαδίμηρου Νικολάκη στο 

ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Πέτρου Κουτσούκου του Τμήματος 

Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου και στους δυο για την ευκαιρία που μου έδωσαν για να πραγματοποιήσω τις 

μετρήσεις αυτές.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Καθηγητή κ. Hubert Motschmann καθώς και τη 

Dr. Christiane Stage για τη βοήθειά τους στις μελέτες των μονοστιβάδων του DPPC μέσω της 

μεθόδου VSFG, στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του Πανεπιστημίου 

Regensburg.
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Ιδρυμα Προώθησης Έρευνας για τη μερική χρηματοδότηση 

της διδακτορικής μου διατριβής στα πλαίσια προγράμματος ΠΕΝΕΚ (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ 

/0308/87).

Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου το έχω πλέον περάσει στο Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Για το σκοπό αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους σε αυτό 

μου το ταξίδι βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες 

μου τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους καθηγητές αλλά και τα άτομα της γραμματείας και 

τους τεχνικούς που ανά πάσα στιγμή ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν με οποιοδήποτε 

πρόβλημα αντιμετωπίζαμε.

Η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων ήταν σημαντική και ο καθένας με τον τρόπο του 

βοήθησε έτσι ώστε το ταξίδι μου να βρίσκεται πλέον στο τέλος του και εγώ με ανάμικτα 

συναισθήματα να μετρώ το αποτέλεσμά του. Όμως χωρίς την παρουσία κάποιων άλλων 

ανθρώπων η ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής θα ήταν ακατόρθωτη. Η παρουσία 

τους στη ζωή μου, η ανιδιοτελής τους στήριξη μου και η αγάπη τους μου έδιναν κουράγιο και 

δύναμη έστω και αν πολλές φορές ταξίδευα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα να συνεχίζω να 

παλεύω.

Σε αυτές τις στιγμές του ταξιδιού μου σε φουρτουνιασμένη θάλασσα ευτυχώς ποτέ δεν 

ήμουν μόνη. Πάντα το χέρι του Θεού ήταν απλωμένο για να με κρατήσει, να με στηρίξει για 

να συνεχίζω τον αγώνα μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και σε 

παρακαλώ συνέχισε να είσαι ο οδηγός της ζωής μου.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον πνευματικό μου πατέρα π. Μιχαήλ Ευθυμίου 

για την καθοδήγησή του, τη στήριξή του, την αγάπη και τις προσευχές του όλα αυτά τα χρόνια 

που μου έδιναν δύναμη για να συνεχίζω το ταξίδι μέχρι να συναντούσα τη δική μου Ιθάκη. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου!

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στα παλαιότερα κυρίως μέλη της Ερευνητικής 

Ομάδας Φυσικοχημείας Κολλοειδών με τα οποία είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους 

όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μου ευχαριστώ τη Δρ. Άντρια Αρότη, τη Δρ. 

Ροδούλα Μαλλούρη, τη Δρ. Ροδούλα Μολέσκη, τη Δρ. Έλενα Κουπάνου, την Ιωάννα 

Ανδρέου, τη Δάφνη Χατζηκυριάκου και την Πολίνα Κωνσταντίνου για την άριστη συνεργασία 

μας και για το πραγματικά οικογενειακό κλίμα που επικρατούσε όλο τον καιρό που 

βρισκόμασταν στο εργαστήριο αλλά και πλέον μακριά από το χώρο αυτό. Εύχομαι σε όλες ό,τι 

καλύτερο επιθυμούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Ιδιαίτερα όμως 

οφείλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που με μύησε πρώτο στις Ειδικές Ιοντικές 

Αλληλεπιδράσεις μέσα από την εκμάθηση των τεχνικών λήψης ισόθερμων διαγραμμάτων 

επιφανειακής πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο, π-Α και της Μικροσκοπίας γωνίας Brewster,
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BAM, στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας και αυτή είναι η Άντρια Αρότη, αλλά και 

για όλη τη βοήθειά της και τη στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης και η βοήθεια της 

Ροδούλας Μαλλούρη ήταν καταλυτική έτσι ώστε να ενταχθώ πολύ εύκολα ως ‘ενεργό μέλος” 

της ερευνητικής μας ομάδας από την περίοδο της διπλωματικής εργασίας και ένα μεγάλο 

ευχαριστώ της οφείλω για τη βοήθειά της εντός και εκτός εργαστηρίου και την εμψύχωσή της 

όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Έλενα για τη βοήθειά της. Με 

τη Δάφνη Χατζηκυριάκου περάσαμε τόσες όμορφες και δύσκολες στιγμές μέσα στο 

εργαστήριό μας και την ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή της και τη φιλία της. Της εύχομαι κάθε 

επιτυχία με τις δικές της διδακτορικές σπουδές και ότι καλύτερο επιθυμεί στη ζωή της. 

Ευχαριστώ επίσης και την Πολίνα για όλη της τη βοήθεια τα δύο τελευταία χρόνια των 

σπουδών μου!

Δεν θα μπορούσα όμως να παραλείψω να ευχαριστήσω ένα άτομο το οποίο τα δέκα 

τελευταία χρόνια βρίσκεται στη ζωή μου. Συμφοιτήτριες, φίλες και τολμώ πλέον να πω 

αδερφούλες. 'Ενα άτομο που ταξιδεύει και αυτό με προορισμό τη δική του Ιθάκη. Ιωάννα μου, 

μέσα από τα βάθη της ψυχής μου σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για κάθε χαρούμενη 

στιγμή που περάσαμε αλλά πιο πολύ σε ευχαριστώ που πάντα στις δύσκολες στιγμές ήσουν 

εκεί. Εύχομαι ό,τι καλύτερο να στείλει ο Θεός στη ζωή σου, και όσο πιο σύντομα να 

ολοκληρωθεί και το δικό σου ταξίδι των διδακτορικών σπουδών.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις φίλες μου και ιδιαίτερα την Ευαγγελία Μπατσή 

για τη στήριξή τους, την αγάπη τους και τις προσευχές τους. Επίσης την Ευαγγελία οφείλω να 

την ευχαριστήσω για τις υπέροχες φιλοξενίες της όσες φορές χρειάστηκε να μεταβώ στην 

Αθήνα. Περνούσα πάντα υπέροχα!

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τους γονείς μου τα 

αδέρφια μου και τα μικρά μου ανιψάκια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράζω στον καθένα τους 

ξεχωριστά γιατί ο καθένας μέσα από τις χαρές και τις λύπες του με έκαναν πιο δυνατή για να 

αντιμετωπίζω με σθένος, επιμονή και υπομονή τα διάφορα εμπόδια που συναντούσα. Ένα 

πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα αδέρφια μου Έλενα-π. Χρήστο, Θεοπίστη-Μιχάλη, Στυλιάνα- 

Κυριάκο και το “μικρό” μου αδερφό το Χριστόφορο για όλη τη βοήθεια που μου προσέφεραν 

αυτά τα χρόνια κρυφά ή φανερά. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ανιψάκια μου, την 

Παναγιώτα, την Ανθία, το Φωκά, τη Μυριάνθη, τον Παναγιώτη, τη Νεκταρία, τον 

Κωνσταντίνο, την Ευανθία, το Νικόλα και τη μικρή Παναγιώτα. Ένα γλυκό τους χαμόγελο, 

μια μεγάλη τους αγκαλιά, μια γλυκιά τους κουβέντα ήταν ικανή να με στηρίξει στις δύσκολές 

μου στιγμές. Αγαπημένα μου ανιψάκια σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη 

ζωούλα σας!! Σας αγαπώ πολύ!!
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Τέλος, η διατριβή αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, που σπάνια δίνεται σε κάποιον, για 

να ευχαριστήσω τους γονείς μου Παναγιώτη και Παναγιώτα για τη στήριξή τους τόσο σε 

ηθικό όσο και σε υλικό επίπεδο, καθώς και για την αγάπη τους. Πάντα ήταν εκεί για ό,τι τους 

χρειαζόμουν. Σημαντικότερη συνεισφορά τους σε εμένα είναι ό,τι προσέφεραν στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της 

ψυχής μου και αφιερώνω σε εσάς, στα αδέρφια μου και στα μικρά σας εγγονάκια και δικά μου 

ανιψάκια τη διατριβή μου αυτή με όλη μου την αγάπη!!!

Όσους μπορεί να μην έχω αναφέρει αλλά με το δικό τους τρόπο με έχουν βοηθήσει ένα πολύ 

μεγάλο ευχαριστώ.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από τα βάθη της ψυχής μου!!!
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο όρος “ειδικές ιοντικές αλληλεπιδράσεις” αναφέρεται σε φαινόμενα, στα οποία ιόντα του 

ίδιου φορτίου έχουν σημαντικά διαφορετικές επιπτώσεις στα υπό μελέτη φυσικοχημικά και 

βιολογικά συστήματα και επηρεάζουν τις ιδιότητές τους. Πριν από 130 και πλέον χρόνια ο 

Franz Hofmeister μίλησε πρώτος για τα ειδικά ιοντικά φαινόμενα, μελετώντας την επίδραση 

διαφόρων αλάτων στη διαλυτότητα των πρωτεϊνών. Ανάλογα με την επίδρασή τους τα ιόντα 

ταξινομήθηκαν στη σειρά Hofmeister που είναι γνωστή μέχρι τις μέρες μας και ως λυοτροπική 

σειρά. Οι διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, έχουν φανερώσει ότι τα 

ιόντα επηρεάζουν με ειδικούς τρόπους ένα τεράστιο αριθμό βιολογικών και φυσικοχημικών 

φαινομένων, όμως ο ακριβής μηχανισμός δράσης τους σε μοριακό επίπεδο δεν έχει ακόμη 

πλήρως διευκρινισθεί. Στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η διερεύνηση του 

μηχανισμού δράσης των ανιόντων της σειράς Hofmeister στις βιολογικές μεμβράνες με χρήση 

δύο απλών μεμβρανομιμητικών συστημάτων-μοντέλων: των μονοστιβάδων του

φωσφολιπιδίου διπαλμιτοϋλ φωσφατιδυλοχολίνης, DPPC, κύριου συστατικού των κυτταρικών 

μεμβρανών, στη διεπιφάνεια νερού-αέρα και των μικυλίων του λιπιδίου της 

δωδεκυλοφωσφοχολίνης, DPC, αναλόγου του φωσφολιπιδίου του DPPC. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων ηλεκτρολυτών στις δομικές, στις 

φυσικοχημικές, στις θερμοδυναμικές, και στις ηλεκτρικές ιδιότητες των δύο συστημάτων- 

μοντέλων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ομάδες σύγχρονων 

επιφανειακών και αναλυτικών τεχνικών για κάθε σύστημα-μοντέλο.

Η μελέτη της επίδρασης των ιόντων στις φυσικοχημικές ιδιότητες της μονοστιβάδας του 

DPPC πραγματοποιήθηκε μέσω της λήψης ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης - 

επιφάνειας ανά μόριο, καθώς και της μικροσκοπίας γωνίας Brewster, BAM, σαν συνάρτηση 

του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη και της θερμοκρασίας. Η παρουσία 

ηλεκτρολύτη στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας του DPPC μεταβάλλει σημαντικά τη μορφή 

της ισοθέρμου και συγκεκριμένα σε χαμηλές θερμοκρασίες η μονοστιβάδα μεταπίπτει σε νέες 

φάσεις. Οσο χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του άλατος που χρησιμοποιείται, τόσο μικρότερη
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συγκέντρωση ηλεκτρολύτη απαιτείται για την εμφάνιση πλατό συνύπαρξης στην ισόθερμο. Η 

επιβεβαίωση της εμφάνισης λιγότερο οργανωμένων φάσεων παρουσία αλάτων έγινε με χρήση 

της φασματοσκοπίας ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου, IRRAS. Η επίδραση των ιόντων 

στην κρυσταλλική δομή και στη διευθέτηση των λιπιδικών μορίων της συμπυκνωμένης φάσης 

της μονοστιβάδας του DPPC διερευνήθηκε μέσω της τεχνικής περίθλασης ακτίνων X υπό 

μικρή γωνία, GIXD. Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή του κρυσταλλικού πλέγματος παρουσία του 

τετραφαινυλοβορικού νατρίου, N aB C ^^o  (για συγκεντρώσεις > 5x1 θ''Μ): το κλασικό 

παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα με τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες υπό κλίση προς τον 

πλησιέστερο γείτονα (ΝΝ) μετατρέπεται σε μη κεκλιμένο εξαγωνικό. Η επίδραση του πολύ 

χαοτροπικού αυτού ανιόντος στις μονοστιβάδες φαίνεται να ακολουθεί διαφορετικό μηχανισμό 

από αυτό των άλλων ιόντων και να καθορίζεται από ανταγωνισμό των ιόντων με τα λιπίδια για 

την επιφάνεια. Η ανάλυση των ισόθερμων διαγραμμάτων με κατάλληλα θεωρητικά μοντέλα 

κατέδειξε ότι μεταβολή της επιφανειακής πίεσης της μονοστιβάδας του DPPC οφείλεται τόσο 

σε ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, όσο και στην αλλαγή της φασικής κατάστασης της 

μονοστιβάδας (διαφορετικές ενέργειες και εντροπίες διαμορφώσεων).

Η μελέτη της επίδρασης των ανιόντων στις φυσικοχημικές, τις δομικές και τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες των μικυλίων του DPC πραγματοποιήθηκε μέσω των τεχνικών του πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού, 1 Η, MC, λΙΡ, 23Na, 35C1, 127Ι NMR, του ηλεκτρονικού 

παραμαγνητικού συντονισμού, EPR, με τη χρήση κατάλληλων μορίων σημαντών, της χρονικά 

εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, TRFQ, της δυναμικής σκέδασης φωτός, DLS, της 

σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS, της σκέδασης ακτίνων X υπό μικρή Γωνία, 

SAXS, της μέτρησης του ζήτα δυναμικού και του φθορισμού των χρωστικών RH421 και di-8- 

ANEPPS (που είναι ευαίσθητες στο επιφανειακό δυναμικό). Διερευνήθηκε η επίδραση των 

ιόντων στο μέγεθος, στο σχήμα, στον αριθμό συσσωμάτωσης και στον αριθμό εφυδάτωσης 

των μικυλίων, ενώ εξάχθηκε και το φορτίο που προσροφάται ανά μικύλιο και το 

ηλεκτροστατικό δυναμικό σαν συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η επίδραση φαίνεται να ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά BC24H20" 

>Re0 4 ‘>PF6'>SCN‘>C10 4 ‘>r>C 1 0 3 ‘>N0 3 ‘>Br‘>Cr, η οποία είναι σύμφωνη με τη λυοτροπική 

σειρά ανιόντων του Flofmeister. Για τα τρία πιο χαοτροπικά ιόντα της σειράς έχουν ληφθεί 

ισχυρές ενδείξεις ότι επηρεάζουν ισχυρά τις δομές των μικυλίων. Από την εφαρμογή 

θεωρητικών μοντέλων προέκυψαν τιμές του χημικού δυναμικού κατανομής των ανιόντων 

μεταξύ των μικυλίων και του νερού, U anion · Σύγκριση των τιμών αυτών με αντίστοιχες τιμές 

που προέκυψαν από τις μονοστιβάδες οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η “διακριτική ικανότητα” 

της σφαιρικής γεωμετρίας για τα ανιόντα είναι αισθητά ελαττωμένη σε σχέση με την επίπεδη 

γεωμετρία των μονοστιβάδων.
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Η παρούσα εργασία τέλος υποδεικνύει ότι η λυοτροπική σειρά των ανιόντων ίσως πρέπει να 

διαιρεθεί σε τρεις περιοχές όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις με “μαλακές” διεπιφάνειες, όπου 

τα πολύ χαοτροπικά ιόντα φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικό μηχανισμό δράσης, που 

συνοδεύεται από σοβαρές δομικές αλλαγές των μεμβρανομιμητικών μοντέλων.
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The term “specific ion effects” refers to phenomena, in which ions o f the same charge have 

significantly different effects on the studied physicochemical and biological systems and 

influence their properties. More than 130 years ago Franz Hofmeister was the first to discuss 

specific ion effects, in the context of studying the effects of various salts on protein solubility. 

Depending on their effects, ions were classified at the time in the Hofmeister series, which is 

better known today with the name “lyotropic series”. Research studies so far have revealed that 

ions affect in specific ways a huge number of biological and physicochemical phenomena. 

However, the exact mechanism of specific ion action at the molecular level is not yet entirely 

clarified. The aim of this PhD thesis is to investigate the mechanism of action o f anions of the 

Hofmeister series on biological membranes by using two simple membrane-mimetic models: 

the monolayers of dipalmitoyl phosphatidylcholine, DPPC, which is one o f the main 

components of cell membranes, at the water -  air interface, and the micelles o f dodecyl 

phosphocholine, DPC, which is a single-chain analogue o f DPPC. To achieve the goals of the 

thesis, different groups of modern surface and analytical techniques were applied to each 

model system.

The study of the effect of ions on the physicochemical properties of DPPC monolayers was 

realized by measuring surface pressure - area per molecule isotherms, and by Brewster angle 

microscopy, BAM, as a function of the type and concentration of the electrolyte and the 

temperature. The presence of electrolyte in the aqueous subphase of DPPC monolayers 

significantly alters the shape o f the isotherms. More specifically, at low temperatures DPPC 

monolayers exhibit a different phase behavior in the presence o f electrolytes. The more 

chaotropic the anion o f the salt used, the lower is its concentration that is needed for the 

appearance o f a phase coexistence plateau in the isotherm. The confirmation o f occurrence of 

less organized phases in the presence of salt was achieved using infrared reflection absorption 

spectroscopy, IRRAS. Ionic effects on the crystal structure and 011 the arrangements o f lipid 

molecules in the condensed phase o f DPPC monolayers was investigated by grazing incidence
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X-ray diffraction, GIXD. The change o f the crystal structure in the presence of NaBC24H7o{for 

concentrations >  5xlO'5M) is impressive: the classic distorted hexagonal lattice with the 

hydrocarbons chains inclined towards the nearest neighbors is converted to a non- tilted 

hexagonal lattice. The effect of this very chaotropic anion on the monolayers appears to follow 

a mechanism that is different from that o f other ions and to be determined by the competition 

of ions with lipids at the surface. Analysis o f the isotherms with appropriate theoretical models 

showed that the changes o f the surface pressure o f DPPC monolayers in the presence of salts 

are due both to electrostatic interactions and to the observed phase changes (different 

conformational energies and entropies).

The study of anion effects on the physicochemical, structural and electrical properties of 

DPC micelles was performed using nuclear magnetic resonance ('H , 13C, 3IP, 23Na, '5C1, 127I 

NMR), electron paramagnetic resonance, EPR, using appropriate spin labels, time resolved 

fluorescence quenching, TRFQ, dynamic light scattering, DLS, small angle neutron scattering, 

SANS, small angle X-ray scattering, SAXS, zeta potential measurements and the fluorescence 

of dyes RH421 and di-8-ANEPPS (which is very sensitive to the sampled surface potential). 

We also investigated salt effects on the size, shape, aggregation number and hydration number 

of the DPC micelles. In addition, we calculated the adsorbed charge and the micellar 

electrostatic potential as a function of the type and concentration of electrolyte. In all cases the 

effects appear to follow a specific order, BC24H2o'>Re0 4 '>PF6>SCN'>ClC)4'> r>C l(V >N (V  

>Br>Cl', which is in accordance with the anionic lyotropic series o f Hofmeister. Application 

of theoretical models provided values o f the partitioning chemical potential o f anions between 

micelles and water, Uan;0n. Comparison of these values with corresponding values obtained 

from monolayers leads to the conclusion that the anion discrimination o f the micellar spherical 

geometry is significantly reduced compared to the flat geometry of monolayers.

The present thesis indicates that the lyotropic series of anions may need to be divided in three 

(instead of two) regions regarding ionic interactions with soft interfaces, in which very 

chaotropic ions appear to follow a different mechanism of action, accompanied by major 

structural changes o f the membrane mimetic models employed.Μα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

Ο όρος ειδικές "ιοντικές επιδράσεις αναφέρεται σε φαινόμενα, στα οποία ιόντα 

του ίδιου φορτίου έχουν σημαντικά διαφορετικές επιπτώσεις στα υπό μελέτη 

συστήματα και επηρεάζουν τις ιδιότητές τους. Ο Franz Hofmeister είναι ο πρώτος 

ο οποίος εξέτασε τα ειδικά ιοντικά φαινόμενα σε βιολογικά συστήματα πριν από 

130 και πλέον χρόνια και κατάταξε τα ιόντα με βάση την ισχύ της επίδρασής τους 

στη γνωστή μέχρι σήμερα σειρά Hofmeister. Παρά το σημαντικό και πολύπλευρο 

ρόλο που διαδραματίζουν τα ιόντα της σειράς Hofmeister και παρά τις διάφορες 

πειραματικές και Θεωρητικές μελέτες που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται εδώ 

και 130 περίπου χρόνια, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί και να προταθεί ένας 

αποδεκτός μηχανισμός με τον οποίο τα ιόντα δρουν και επηρεάζουν τα διάφορα 

βιολογικά, βιοχημικά και φυσικοχημικά συστήματα σε μοριακό επίπεδο. Στόχος 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να συνεισφέρει στη λύση αυτού του 

προβλήματος οδηγώντας σε ποιοτική και ποσοτική κατανόηση των ιοντικών 

επιδράσεων με τις βιολογικές μεμβράνες μέσω της χρήσης απλών 

μεμβρανομιμητικών μοντέλων.

1.1 Σειρά ιόντων Hofmeister

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Franz Hofmeister,1' 1 καθηγητής φαρμακολογίας στο 

Πανεπιστήμιο της Πράγας (German Medical School), μαζί με τους συνεργάτες του, μελέτησε 

την επίδραση ενός μεγάλου αριθμού αλάτων στη διαλυτότητα των πρωτεϊνών που υπάρχουν 

στο ασπράδι του αυγού, και παρατήρησε ότι κάποια από αυτά, όπως τα θειικά και τα
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φθοριούχα, προκαλούσαν την άμεση καταβύθιση των πρωτεϊνών, σε αντίθεση με άλλους 

ηλεκτρολύτες (π.χ ιωδιούχα άλατα).12'31 Από τα κλασικά αυτά πειράματα προέκυψε στη 

συνέχεια ότι ο λογάριθμος της διαλυτότητας των πρωτεϊνών εξαρτάται γραμμικά από τη 

συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη και για κάθε ιόν προέκυπτε διαφορετική καμπύλη. Οι μελέτες 

της ερευνητικής ομάδας του Hofmeister για την επίδραση αλάτων σε διάφορα συστήματα 

έχουν καταγραφεί σε μια σειρά επτά γερμανικών άρθρων στο Archiv fur Experimentelle 

Pathologie und Pharmakologie με γενικό τίτλο “About the Science of the effect of salts”.

Σχήμα 1.1: O Franz Hofmeister, ο 'πατέρας” της μελέτης των ειδικών ιοντικών
αλληλεπιδράσεων.

Στηριζόμενοι στα αποτελέσματά αυτά, αλλά και σε μεταγενέστερα, τόσο τα ανιόντα όσο και 

τα κατιόντα κατατάχθηκαν σε ξεχωριστές σειρές με βάση την ικανότητά τους να αυξάνουν τη 

διαλυτότητα των πρωτεϊνών. Η σειρά αυτή είναι γνωστή και σήμερα ως σειρά Hofmeister ή 

λυοτροπική σειρά.

Κατιόντα

N+(CH,)4, M l/ ,  Cs+, R b\ Κ+, N a\ Li+, Η+, Ca2+, Mg2+, Al3+

Ανιόντα

S 042, OH , F , HCOO, CHjCOO, Cl , Br, N 03, CIO.,, I , I0 4, BF4, SCN , CI04, PF,,, ReO,, BC\4H2II 

Σχήμα 1.2: Τυπική κατάταξη των κατιόντων και των ανιόντων στη σειρά Hofmeister.
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Τα ιόντα κατατάσσονται στη σειρά αυτή, με βάση την ικανότητά τους να αυξάνουν τη 

διαλυτότητα των πρωτεϊνών από τα αριστερά στα δεξιά. Όπως παρατηρήθηκε πειραματικά, οι 

ειδικές κατιοντικές αλληλεπιδράσεις είναι λιγότερο έντονες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

ανιοντικές, λόγω του ότι τα ανιόντα έχουν ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις με το νερό σε σχέση 

με τα κατιόντα ιδίου μεγέθους και απόλυτης πυκνότητας φορτίου. Τα κατιόντα είναι έχουν 

κατά κύριο ρόλο μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τα ανιόντα και η εφυδάτωσή τους είναι 

ισχυρότερη.

Τα ανιόντα χωρίζονται σε αυτά που βρίσκονται αριστερά του CT και αυτά στα δεξιά του C1*. 

To CT φαίνεται να εμφανίζει κάπως “ουδέτερη συμπεριφορά” και λειτουργεί σαν διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ των δύο ομάδων των ανιόντων. Η πρώτη κατηγορία ιόντων περιλαμβάνει τα 

κοσμοτροπικά ανιόντα, τα οποία έχουν συνήθως μικρές ακτίνες Pauling, σχετικά μικρές τιμές 

πολωσιμότητας και υδρόφιλο χαρακτήρα, δηλαδή είναι ισχυρά εφυδατωμένα. Φυσικά 

υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως το ανιόν S 0 42", που έχει μεγάλο μέγεθος και μεγάλη τιμή 

πολωσιμότητας, αλλά εντούτοις έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στην ομάδα των κοσμοτροπικών 

ανιόντων. Τα κοσμοτροπικά ανιόντα βρέθηκε ότι μειώνουν τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών και 

επιφέρουν την καταβύθισή τους. Έτσι είναι γνωστά και ως εξαλατωτές (salting-out). Η 

δεύτερη κατηγορία ιόντων περιλαμβάνει τα χαοτροπικά ανιόντα, τα οποία είναι κατά κανόνα 

μεγάλα ιόντα, με μεγάλες τιμές πολωσιμότητας και συνεπώς θα αναπτύσσουν ισχυρές 

δυνάμεις αλληλεπίδρασης διασποράς με τις επιφάνειες. Τα χαοτροπικά ιόντα έχουν λιγότερο 

υδρόφιλο χαρακτήρα και συχνά επιφέρουν την αύξηση της διαλυτότητας των πρωτεϊνών, γ ι’ 

αυτό είναι γνωστά ως εναλατωτές (salting-in). Ο όρος κοσμοτροπικά και χαοτροπικά 

αναφέρεται στην ικανότητα των ιόντων να μεταβάλλουν το δίκτυο των δεσμών υδρογόνου του 

νερού. Συχνά λησμονείται το γεγονός ότι ο Hofmeister πρότεινε σειρά “δραστικότητας” μόνο 

για ιόντα "μέσα σε” άλατα και όχι για μεμονωμένα ιόντα. Παρόλο που η θέση κάποιων ιόντων 

στη λυοτροπική σειρά αλλάζει για κάποια φαινόμενα ή μπορεί να προκύψει κάποτε και 

αντίστροφη σειρά, ή ακόμα και μη-μονότονη συμπεριφορά (καμπύλες επίδρασης με σχήμα 

καμπάνας) ανάλογα με το σύστημα το οποίο μελετάται, η κύρια τάση παραμένει τις 

περισσότερες φορές η ίδια και είναι καταγραμμένη σε πολλά βιβλία και άρθρα 

επισκόπησης.14'81

Στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακα 1.1) φαίνονται διάφορες ιδιότητες των ανιόντων της σειράς 

Hofmeister.
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1.2 Ειδικές Ιοντικές Αλληλεπιδράσεις-Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ο όρος ειδικές ιοντικές αλληλεπιδράσεις αναφέρεται σε φαινόμενα, στα οποία ιόντα του 

ίδιου φορτίου έχουν σημαντικά διαφορετικές επιπτώσεις στα υπό μελέτη φυσικοχημικά και 

βιολογικά συστήματα. Ο Hofmeister θεωρείται ο πατέρας της μελέτης των ειδικών ιοντικών 

αλληλεπιδράσεων, παρόλο που πριν από αυτόν και άλλοι ερευνητές είχαν μελετήσει τις 

ιοντικές επιδράσεις σε διαλύματα, όπως για παράδειγμα ο Poiseuille ο οποίος σε άρθρο του το 

1847 είχε μελετήσει το ιξώδες υδατικών διαλυμάτων στην παρουσία διαφόρων αλάτων. Κατά 

την άποψη του Barry Ninham ο Hofmeister ήταν τόσο σημαντικός για την ανακάλυψη των 

ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων σε βιολογικά συστήματα, όσο ο Mendel στη γενετική.|s|

Παρόλο που οι ειδικές ιοντικές αλληλεπιδράσεις είναι γνωστές για περισσότερο από ένα 

αιώνα, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μία αναγέννηση του ενδιαφέροντος για την 

κατανόηση του μηχανισμού δράσης των ιόντων σε διάφορα συστήματα.|Χ| Μεγάλος αριθμός 

ερευνητών έχει εμπλακεί ενεργά στην έρευνα για τη μελέτη της επίδρασης των ιόντων σε μια 

πληθώρα φυσικοχημικών, βιολογικών και άλλων συστημάτων. Σε αυτή την έκρηξη 

ενδιαφέροντος συνέβαλε και η γενική ανάπτυξη διάφορων επιστημονικών κλάδων. Νέες και 

πιο ευαίσθητες επιφανειακές και φασματοσκοπικές τεχνικές, νέοι τρόποι επεξεργασίας των 

φασμάτων, ισχυρότεροι υπολογιστές και πιο έξυπνες υπολογιστικές μέθοδοι συνέβαλαν έτσι 

ώστε να μελετηθούν σε βάθος τα διάφορα συστήματα τα οποία αλληλεπιδρούν με ιοντικά 

είδη. Πολλά από τα πειράματα που γίνονται σήμερα ήταν πριν λίγες δεκαετίες αδύνατα.

Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τη μελέτη της σειράς Hofmeister τα τελευταία χρόνια 

επιβεβαιώνεται και από την έκρηξη του αριθμού των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά τα τελευταία χρόνια. Παρακάτω παρουσιάζεται διαγραμματικά (Σχήμα 1.3) ο 

αριθμός των δημοσιεύσεων που έχουν γίνει στο αντικείμενο τα τελευταία 100 περίπου χρόνια.

Σχήμα 1.3: Αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος με φράσεις έρευνας Hofmeister Ions" και
"Specific Ions Effects”.
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Η άντληση πληροφοριών για τα παραπάνω διαγράμματα έγινε από το Scopus με δύο 

διαφορετικές φράσεις κλειδιά, “Hofmeister Ions” και “Specific Ions Effects”, και αναζήτηση 

στον τίτλο των άρθρων, στην περίληψή τους ή στις φράσεις-κλειδιά τους.

Από τα πιο πάνω διαγράμματα παρατηρείται ότι από το 1995 περίπου και μέχρι σήμερα 

υπάρχει συνεχής αύξηση στον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που αφορούν μελέτες 

που εμπλέκουν τα ιόντα Hofmeister. Η ίδια τάση αύξησης προκύπτει με ανάλογη έρευνα για 

άρθρα που έχουν τη φράση Specific Ions Effects στον τίτλο τους, ή στην περίληψη ή στις 

φράσεις κλειδιά, πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων που 

εντοπίστηκαν με αυτή τη φράση κλειδί είναι πολύ μεγαλύτερος.

Όλες αυτές οι μελέτες έχουν φανερώσει, ότι τα ιόντα επιδρούν και επηρεάζουν με ειδικούς 

τρόπους ένα τεράστιο αριθμό βιολογικών, βιοχημικών, φυσικοχημικών και επιφανειακών 

φαινομένων και δημοσιεύονται συνεχώς νέες μελέτες που δείχνουν την επίδραση των ιόντων 

σε νέα υπό μελέτη συστήματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού συστημάτων και ιδιοτήτων τα 

οποία επηρεάζονται από τα ιόντα δεν είναι εφικτό εδώ να γίνει πλήρης αναφορά σε όλα τα 

παραδείγματα και θα αναφερθούν μόνο κάποια ενδεικτικά και χαρακτηριστικά. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχει ήδη ένας μεγάλος αριθμός άρθρων επισκόπησης1 ν716'25|> ολόκληρος 

τόμος περιοδικού αφιερωμένου στα ιοντικά φαινόμενα1261 καθώς και βιβλία14121 που 

αναφέρονται στις ειδικές ιοντικές επιδράσεις και περιγράφουν διάφορα παραδείγματα 

συστημάτων όπου αυτές παίζουν ρόλο. Οι ηλεκτρολύτες επηρεάζουν διάφορες ιδιότητες των 

υδατικών διαλυμάτων όπως για παράδειγμα τους συντελεστές ενεργότητας1412'27*, το ρΗ|4'12'281 

και το ιξώδες14’12' 9-301 Οι ιδιότητες (π.χ. διαλυτότητα, διάγραμμα φάσεων και τάση ατμών) 

μιας τρίτης “ξένης” ουσίας που βρίσκεται διαλυμένη σε υδατικά ηλεκτρολυτικά διαλύματα 

επηρεάζονται επίσης σημαντικά. Σχεδόν όλα τα ιόντα μειώνουν τη διαλυτότητα (salt out) των 

μη πολικών μορίων σε υδατικά διαλύματα.14-311

Salt concentration (Μ) Salt concentration (Μ)

Σχήμα 1.4: Επίδραση διαφόρων κατιόντων και ανιόντων στη διαλυτότητα του βενζολίου στο
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Στο Σχήμα 1.4 φαίνεται η επίδραση διαφόρων κατιόντων και ανιόντων στη διαλυτότητα του 

βενζολίου σε υδατικά διαλύματα.122 Λ| 1

Τα διάφορα ιόντα επηρεάζουν σημαντικά τη διεπιφάνεια μεταξύ αέρα και νερού, που είναι η 

απλούστερη διεπιφάνεια μεταξύ δύο φάσεων. Στο Σχήμα 1.5 φαίνεται πως η επιφανειακή τάση 

του νερού μεταβάλλεται στην παρουσία διάφορων ηλεκτρολυτών.[4,ιβ,3 , .η

Σχήμα 1.5: Η επιφανειακή τάση υδατικίόν διαλυμάτων ανόργανων αλάτων σαν συνάρτηση της
συγκέντρωσής τους στους 25°C.|1<’1

Οι ηλεκτρολύτες που αποτελούνται από πιο πολώσιμα ιόντα αυξάνουν την επιφανειακή τάση 

λιγότερο από άλατα με πιο σκληρά ιόντα. Οπως προκύπτει από τα πιο πάνω αποτελέσματα τα 

ανιόντα επηρεάζουν την επιφανειακή τάση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα κατιόντα.

Σχήμα 1.6: Το επιφανειακό δυναμικό υδατικών διαλυμάτων ανόργανων αλάτων σαν συνάρτηση
της συγκέντρωσής τους στους 20UC.1161
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Μια άλλη μακροσκοπική ιδιότητα της διεπιφάνειας νερού-αέρα που μεταβάλλεται στην 

παρουσία ηλεκτρολυτών είναι το ηλεκτρικό επιφανειακό δυναμικό14 341 (Σχήμα 1.6). Λόγω του 

ότι τα πιο χαοτροπικά-πολώσιμα ιόντα πλησιάζουν περισσότερο την επιφάνεια η μεταβολή 

που επιφέρουν στο επιφανειακό ηλεκτρικό δυναμικό είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

επιφέρουν άλλα ιόντα και οπωσδήποτε αναλογικά πολύ μεγαλύτερη από την ειδική επίδραση 

των ιόντων στην επιφανειακή τάση.

Τα διαφορετικά είδη ιόντων μπορούν να προσροφούνται σε διαφορετικό βαθμό στις 

επιφάνειες στερεών σωματιδίων που βρίσκονται βυθισμένα σε υδατικά ηλεκτρολυτικά 

διαλύματα,119'35'361 καθώς επίσης να επηρεάζουν και το σχηματισμό μεσοπορωδών υλικών161. 

Επίσης τα διαλύματα των πολυηλεκτρολυτών121371 και η ανάπτυξη υμενίων από αυτά με τη 

μέθοδο layer-by-layer13s| επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από την αλληλεπίδρασή τους με 

διαφορετικά ιόντα. Για παράδειγμα η χαμηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία διαλύματος (Lower 

critical solution temperature, η θερμοκρασία κάτω από την οποία όλα τα μόρια ενός 

συστήματος είναι πλήρως διαλυτά) του ΡΝΙΡΑΜ μειώνεται στην παρουσία διαφόρων αλάτων 

του κατιόντος Na' και η μείωση εξαρτάται από το είδος του ηλεκτρολύτη (Σχήμα 1,7)J37*

N .SC K
Not
Ν*ΜΟ,
Mafir
NaCIO.

SdCI
MaF
NaM,**0.
Na^O,
Na.SO,
Na,CO,

Salt Concentration (M)

Σχήμα 1.7: Τιμές LCST του PMIPAM στην παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης αλάτων του
κατιόντος Na+.|J71

Οι ιδιότητες των κολλοειδών και συγκεκριμένα των μικυλίων και των κυστιδίων που 

σχηματίζονται από τασιενεργά μόρια ή πολυμερή επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την 

παρουσία των ηλεκτρολυτών και η επίδραση αυτή εξαρτάται όχι μόνο από τη συγκέντρωση 

του ηλεκτρολύτη αλλά και από το είδος τους. Μεταβάλλονται τόσο οι θερμοδυναμικές 

ιδιότητες (π.χ. κρίσιμη συγκέντρωση μικυλιοποίησης), όσο και οι δομικές αλλά και ηλεκτρικές 

(ζήτα και το επιφανειακό δυναμικό) ιδιότητές τους (Περισσότερα παραδείγματα θα δοθούν 

στη συνέχεια για την επίδρασή της λυοτροπικής σειράς των ιόντων σε συστήματα διπολικών 

τασιενεργών). Σημαντική είναι και η επίδραση των ιόντων σε διάφορα βιολογικά
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συστήματα11X 391 όπως είναι οι βιολογικές μεμβράνες και τα πεπτίδια ή οι πρωτεΐνες.12'3,40'471 Η 

δράση πολλών ενζύμων14*’491 μεταβάλλεται όταν στο περιβάλλον τους υπάρχουν ιόντα. Ένα 

παράδειγμα φαίνεται πιο κάτω (Σχήμα 1.8) για τη δράση της λιπάσης Α στην υδρόλυση του ρ- 

νίτρο φαινυλο οξικού στην ρ- νίτρο φαινόλη.

Concentration (Μ)

Σχήμα 1.8: Επίδραση των ανιόντων στη δράση της λιπάσης Α για την υδρόλυση του ρ-νίτρο 
φαινυλο οξικού στην ρ-νίτρο φαινόλη σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.1'1*1

Επίσης οι διάφοροι ηλεκτρολύτες επιδρούν με διαφορετικό τρόπο και στο σχηματισμό 

ινιδίων από διάφορα μόρια όπως είναι το γλυκογόνο15"1 και μόρια πεπτιδίων1511.

Buffer (a)kAU»CI KCI ^

U C l l  : K%CI2 NaCIO
^  'Al/

i  X \  1 V\ i  \  \ 3fT
Nal 191 NaNOg f la 2S04'

ft I B

Σχήμα 1.9: Επίδραση ηλεκτρολυτών στο σχηματισμό αμυλοειδών ινιδίων του
πεπτιδίου Αβ (1-40).1511

Αξίζει να επαναληφθεί ότι τα παραδείγματα που έχουν αναφερθεί πιο πάνω είναι ένα πολύ 

μικρό δείγμα συστημάτων που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, στα οποία εμφανίζονται 

σημαντικές ειδικές ιοντικές επιδράσεις.

Παρά το σημαντικό και πολύπλευρο ρόλο που διαδραματίζουν τα ιόντα της σειράς 

Hofmeister και παρά τις διάφορες πειραματικές και θεωρητικές μελέτες που έγιναν και
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συνεχίζουν να γίνονται για 120 περίπου χρόνια, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί και να προταθεί 

ένας ενιαία αποδεκτός μηχανισμός, με τον οποίο τα ιόντα δρουν και επηρεάζουν τα διάφορα 

βιολογικά, βιοχημικά και φυσικοχημικά συστήματα σε μοριακό επίπεδο.

Για αρκετό καιρό η κυριότερη επεξήγηση των ειδικών ιοντικών επιδράσεων στηριζόταν 

στην ιδέα ότι τα ιόντα επηρεάζουν τη δομή του νερού - συγκεκριμένα το δίκτυο δεσμών-Η, 

την τοπική διηλεκτρική απόκριση ή τη "μικροσκοπική” επιφανειακή τάση.1 2 531 Εκφράστηκε η 

άποψη ότι πιθανώς τα ανιόντα να επιδρούν στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου, που 

σχηματίζεται μεταξύ των μορίων του νερού με άλλα μόρια νερού ή με φορτισμένα και πολικά 

τμήματα πρωτεϊνών και άλλων μορίων. Για την κατηγοριοποίηση των ιόντων και των 

κατιόντων πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν οι όροι water structure-makers (ενισχυτές της 

δομής του νερού) and structure-breakers (καταστροφείς της δομής του νερού) για τα 

κοσμοτροπικά και τα χαοτροπικά ιόντα αντίστοιχα, όμως πολλές φορές ήταν παραπλανητικοί. 

Νεότερες μελέτες από την ερευνητική ομάδα του Bakker|54'5J' έδειξαν ότι τα ανιόντα δεν 

επηρεάζουν τη δομή του νερού πέρα από την πρώτη στιβάδα εφυδάτωσης. Συνεπώς δεν 

υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις μεγάλης εμβέλειας στη δομή του νερού από την παρουσία 

των ιόντων ακόμα και σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις.

Επίσης είχε εκφραστεί η άποψη ότι το υδατικό διάλυμα μπορεί να περιγράφει ως μίγμα δύο 

ειδών νερού που ενδομετατρέπονται γρήγορα: μιας λιγότερο πυκνής, αλλά καλά οργανωμένης 

φάσης και μίας περισσότερο πυκνής αλλά λιγότερο οργανωμένης που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε διαλυμένες ουσίες γνωστές ως structure makers και structure breakers 

αντίστοιχα.1601 Μάλιστα οι Collins και Washabaugh,1'61, εισηγήθηκαν ένα μοντέλο, σύμφωνα 

με το οποίο το νερό που περιβάλλει ένα ιόν μπορεί να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές στιβάδες 

που η κάθε μια έχει πάχος ενός μορίου νερού. Η τάξη στην πρώτη στιβάδα καθορίζεται από το 

ιόν, της τρίτης από το εσωτερικό του διαλύματος, ενώ η δομή της ενδιάμεσης στιβάδας 

καθορίζεται από τις δύο άλλες. Στην εικόνα αυτή, τα κοσμοτροπικά ανιόντα θεωρούνται ότι 

δεσμεύουν ισχυρά την πρώτη στιβάδα του νερού, ενώ η πρώτη στιβάδα εφυδάτωσης των 

χαοτροπικών ιόντων θεωρείται μάλλον χαλαρή. Ο Pielak και οι συνεργάτες του16' 1 

χρησιμοποίησαν τη τεχνική της θερμιδομετρίας για τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων 

αλάτων στο νερό, από όπου δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια σχέση της σειράς Hofmeister με 

τη δομή του νερού. Εκτός από το γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα δράσης των ιόντων δεν έχουν 

επαληθευθεί από τα προηγούμενα αλλά και άλλα πειραματικά αποτελέσματα,1621 τα μοντέλα 

αυτά μειονεκτούν λόγω της πολυπλοκότητας που εμφανίζουν καθώς και της αδυναμίας για 

προβλέψεις.

Για την κατανόηση των ιοντικών επιδράσεων συνέβαλαν σημαντικά και οι Ninham και 

Yaminski, οι οποίοι εισηγήθηκαν ότι ιδιαίτερο ρόλο στα ειδικά ιοντικά φαινόμενα παίζουν οι
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δυνάμεις διασποράς μεταξύ ιόντων και επιφανειών.163"™1 Οι ερευνητές εισήγαγαν τις δυνάμεις 

διασποράς στο μοντέλο της θεωρίας DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) και με το 

μοντέλο τους μπόρεσαν να εξηγήσουν την αύξηση της επιφανειακής τάσης σε διαλύματα 

διαφορετικών ηλεκτρολυτών,'67'69'701 την πρόσδεση ιόντων σε μικύλια1 τη συμπύκνωση

αντισταθμιστικών ιόντων στους πολυηλεκτρολύτες1721 και τις μετρήσεις pH ρυθμιστικών

διαλυμάτων και διαλυμάτων πρωτεϊνών173'751. Οι δυνάμεις διασποράς εξαρτώνται όχι μόνο από 

το φορτίο του ιόντος, αλλά και από την πολωσιμότητα, καθώς και την ηλεκτρονιακή 

συγγένεια που είναι χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής δομής τους. Οσο μεγαλύτερη είναι η 

πολωσιμότητα ενός μορίου τόσο ισχυρότερες είναι οι δυνάμεις Van der Waals. Το μοντέλο 

του Ninham εισάγει μια παράμετρο δυνάμεων διασποράς που αποτελεί παράμετρο 

προσαρμογής και συχνά οδηγεί σε αντίφαση με τις πραγματικές πολωσιμότητες των ιόντων.1761 

Πρόσφατα ο Ninham και οι συνεργάτες του έχουν προσπαθήσει να συνδυάσουν το μοντέλο 

των δυνάμεων διασποράς με μοντέλα εφυδάτωσης ιόντων.[77'781 Άλλοι ερευνητές βασισμένοι 

στις ιδέες του Ninham έχουν παρουσιάσει παρόμοια μοντέλα που προσπαθούν να εισαγάγουν 

στη μελέτη των ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων την ιοντική πολωσιμότητα και 

εφυδάτωση.179'801

Στην προσπάθεια επεξήγησης διαφόρων ιοντικών φαινομένων ο Collins ανέπτυξε μια απλή 

θεωρία γνωστή ως "τα όμοια επιδιώκουν τα όμοια” (like seeks like),181'821 που στηρίζεται στην 

ταύτιση των συγγενειών ιόντων αντίθετου φορτίου με το νερό.

Θ  + Θ  — * © Θ
smull small smull - .small

Θ*Θ-ΘΘ
big big big - big

  ^ u p - u p

©  + ( £ )
sm all big

Σχήμα 1.10: Δημιουργία ζευγών ιόντων με βάση την ιδέα του Collins.1821

Σύμφωνα με αυτή μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις αναπτύσσονται μεταξύ δύο ισχυρά 

εφυδατωμένων ιόντων μικρού μεγέθους, τα οποία σχηματίζουν ένα ζεύγος ιόντων 

αποβάλλοντας τα μόρια νερού που βρίσκονται μεταξύ τους. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει 

στην περίπτωση των ασθενώς εφυδατωμένων ιόντων μεγάλου μεγέθους παρόλο που οι
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συνθήκες είναι διαφορετικές, δηλαδή οι ηλεκτροστατικές ελκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των δύο αυτών ιόντων είναι πολύ μικρότερες από ότι στα κοσμοτροπικά ανιόντα, όμως η 

στιβάδα εφυδάτωσης είναι τόσο χαλαρά προσδεδεμένη που μπορεί εύκολα να χαθεί και να 

δημιουργηθεί ζεύγος ιόντων. Αντίθετα η δημιουργία ζεύγους ιόντων από μαλακά και σκληρά 

ιόντα δεν είναι εφικτή.

Παρόλο που η ιδέα αυτή μπορεί να επεξηγήσει πολλά φαινόμενα1''21 και η ισχύς της έχει 

μερικώς επαληθευτεί και μέσω μοριακών προσομοιώσεων από την ομάδα του Jungwirth,144' 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ενδεικτικά. Στη χημεία και στη βιολογία, η αλληλεπίδραση 

των ιόντων με φορτισμένες ομάδες σε επιφάνειες αποτελεί μια πολύ σημαντική κατηγορία 

ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων. Η ιδέα του Collins για σχηματισμό ιοντικών ζευγών 

μεταξύ ιόντων επεκτάθηκε και προτάθηκε μια σειρά αλληλεπίδρασης διαφόρων κατιόντων και 

ανιόντων με αρνητικά και θετικά φορτισμένες ομάδες που συνιστούν κεφαλές λιπιδίων ή 

δραστικές ομάδες πολυμερών και πρωτεϊνών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.11 .|Χ3'

β
so]' Ο Ac O H ' C l' Br* NOj CI0 4 p f6'  

hard t  soft

 1— *
RS(C I I ,) j  RN(CH j )j  R P (C H ,)J

c a r h o x y la tc  p h o s p h a te  s u l fa te  su lfona te

Σχήμα 1.11: Όμοια επιδιώκουν τα όμοια": Σκληρές δραστικές ομάδες προτιμούν να 
αλληλεπιόρούν με σκληρά ιόντα και μαλακές ομάδες προτιμούν να αλληλεπιδρούν με μαλακά 

ιόντα, α) Κατιόντα με αρνητικά φορτισμένες ομάδες και β) ανιόντα με θετικά φορτισμένες
ομάδες.151

Τα τελευταία χρόνια, σημαντική έμφαση στην προσπάθεια επεξήγησης των ιοντικών 

φαινομένων έχει δοθεί στην κατανόηση της κατανομής των ιόντων στη διεπιφάνεια νερού- 

αέρα. Οι Jungwirth και Tobias πραγματοποίησαν προσομοιώσεις στη διεπιφάνεια νερού αέρα 

στην παρουσία ηλεκτρολυτών, από τις οποίες φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα και λιγότερο 

εφυδατωμένα ιόντα έχουν προτίμηση για τη διεπιφάνεια.184'881 Στην εικόνα του Σχήματος 1.12 

φαίνεται το προφίλ των ιόντων που προέκυψε από τις μελέτες1871 των ερευνητών αυτών. 

Αντίστοιχα συμπεράσματα προέκυψαν και από τους Dang et al.189’

I.i Na K  Rb C s  NH4
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pumv
0.0 05 1.0 1S 2.0 21 3C

Σχήμα 1.12: Στιγμιαίες εικόνες (a-d) της διεπιφάνειας νερού-αέρα από μοριακές προσομοιώσεις. 
(Τα ιόντα δίνονται με διαφορετικά χρώματα N a -πράσινο, F -μωβ, Cl'-κίτρινο, Br-πορτοκαλί και 

I -φούξια και οξυγόνα νερού-μπλε και υδρογόνα νερού-γκρίζα). Καμπύλες αριθμού πυκνοτήτων 
(e-h) των ιόντων σαν συνάρτηση της απόστασης από το κέντρο της επιφάνειας-πλάκας ρ(ζ), σε

κατεύθυνση κάθετα με την επιφάνεια.1871

Από την εργασία αυτή φάνηκε ότι η πολωσιμότητα των ιόντων συντελεί στο να προκύψουν 

σωστές κατανομές συγκέντρωσης των ιόντων σαν συνάρτηση της απόστασης από την 

επιφάνεια, σε συμφωνία με τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική της 

φωτοηλεκτρονικής φασματοσκοπίας ακτίνων X.19,11 Οι Manciu and Ruckenstein μπόρεσαν να 

περιγράφουν τη συμπεριφορά και όλες τις επιφανειακές ιδιότητες των ιόντων στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα στην παρουσία αλάτων προσθέτοντας επιπλέον εμπειρικούς όρους στο 

ηλεκτροστατικό δυναμικό αλληλεπίδρασης.1911 Το μοντέλο τους ωστόσο αναφέρεται μόνο στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα, χρησιμοποιεί ασαφώς ορισμένες παραμέτρους και δεν έχει 

γενικότητα.

Επιπρόσθετες προσπάθειες για την κατανόηση της επίδρασης των αλάτων στις διεπιφάνειες 

νερού-πρωτεϊνών και νερού-λιπιδίων πραγματοποιήθηκαν από διάφορους ερευνητές. Στην 

προσπάθεια κατανόησης των αλληλεπιδράσεων των ιόντων με διάφορα λιπιδικά συστήματα 

έχει εισαχθεί η ιδέα της “ενεργού διεπιφάνειας”.192 9' 1 Η παρουσία μιας ενεργού επιφάνειας σε 

ένα σύστημα που περιέχει ιόντα, επιτρέπει τη μείωση της ελεύθερης ενέργειας του 

συστήματος με την εκδίωξη των ιόντων προς την επιφάνεια αφού αφυδατωθούν, 

ελευθερώνοντας μόρια νερού τα οποία ενσωματώνονται στο δίκτυο των δεσμών Η του νερού. 

Τα τελευταία χρόνια παρόμοιες ιδέες έχουν φανεί αρκετά χρήσιμες στην περιγραφή αρκετών 

ειδικών ιοντικών φαινομένων σε διαφορετικά συστήματα. Οι Αρότη και Αεοντίδης μπόρεσαν 

να αποδείξουν ότι η αλληλεπίδραση ιόντων με λιπιδικές μονοστιβάδες δεν μπορεί να 

περιγράφει ως χημική πρόσδεση, αλλά μπορεί να εξηγηθεί ως κατανομή των ιόντων μεταξύ 

του εσωτερικού της υδατικής φάσης και της διεπιφάνειας νερού-λιπιδίου που θεωρείται
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ξεχωριστή φάση ή ενεργός διεπιφάνεια.192'941 Παρόμοιες ιδέες κατανομής με ακόμα 

περισσότερη λεπτομέρεια υπάρχουν στις εργασίες των Pegram και Record, που μπόρεσαν, 

ορίζοντας συντελεστές κατανομής, να εξηγήσουν την επίδραση των ηλεκτρολυτών στην 

επιφανειακή τάση υδατικών διαλυμάτων, αλλά και στη διαλυτότητα των πρωτεϊνών.132'951

Παρόλες τις πειραματικές και θεωρητικές προόδους των τελευταίων ετών που 

περιγράφηκαν προηγουμένως, αν και η κατανόηση για τα ειδικά ιοντικά φαινόμενα έχει 

αυξηθεί κατακόρυφα, δεν υπάρχει ακόμα ένας γενικά αποδεκτός μηχανισμός δράσης των 

ιόντων με τα διάφορα συστήματα σε μοριακό επίπεδο. Σημαντική δυσκολία στη μελέτη των 

ιοντικών αλληλεπιδράσεων οφείλεται στο ότι πολλά φαινόμενα περιλαμβάνουν τη δράση και 

των δύο ιόντων ενός ηλεκτρολύτη και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει διαχωρισμός της δράσης 

των ανιόντων από τα κατιόντα (Για να ελεγχθεί μόνο η δράση των ανιόντων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άλατα με κοινό κατιόν π.χ. το Na . Αντίστοιχα για να ελεγχθεί η επίδραση 

των κατιόντων χρησιμοποιείται συνήθως σειρά αλάτων του C1'. Τα ιόντα Na' και C1' φαίνεται 

να εμφανίζουν ουδέτερη συμπεριφορά σε πολλά συστήματα). Επιπλέον, τα ιόντα μπορεί να 

έχουν πολύπλοκη επίδραση σε ένα σύστημα ή ένα φαινόμενο, επηρεάζοντας ταυτόχρονα 

πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Επίσης ο τρόπος που δρουν τα ιόντα σε πολλά συστήματα δεν 

είναι εύκολο να διερευνηθεί, καθώς είναι δύσκολο να διευκρινισθεί αν τα ιόντα προσδένονται 

χημικά σε επιφανειακές ομάδες, κατανέμονται εκλεκτικά σε μια διεπιφανειακή ζώνη, η οποία 

έχει ιδιότητες διαφορετικές από αυτές της κυρίας φάσης, ή αν κατανέμονται ανομοιόμορφα 

ανταποκρινόμενα σε “πεδία” (ηλεκτροστατικής φύσης, πυκνότητας του διαλύτη, 

πολωσιμότητας του διαλύτη) που αναπτύσσονται κοντά σε διεπιφάνειες (Σχήμα 1.13).(4 93)

V
Local Binding

Partitioning

Uneven distributior

Σχήμα 1.13: Διαφορετικοί τρόποι ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων σε μια διεπιφάνεια μεταξύ 
δύο φάσεων, α) Τοπική πρόσδεση σε διαθέσιμα σημεία, β) Κατανομή στη διεπιφανειακή περιοχή 

και γ) Μη ομογενής κατανομή ιόντων λόγω επίδρασης επιφανειακών πεδίων.141

14

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ ε φ α λ α ίο  1: Ε ισ α γ ω γ ή

Περαιτέρω πρόοδος για την κατανόηση των ιοντικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να γίνει με 

τη χρήση συστημάτων -  μοντέλων. Η διαλεύκανση του μηχανισμού των ειδικών ιοντικών 

αλληλεπιδράσεων σε ένα συγκεκριμένο πειραματικό σύστημα θα βοηθήσει έτσι ώστε να γίνει 

ένα περαιτέρω βήμα για την κατανόηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των ιόντων και με 

άλλα φυσικοχημικά και βιολογικά συστήματα.

1.2.1 Ειδικές Ιοντικές Αλληλεπιδράσεις σε Βιολογικές Μεμβράνες και 

Μεμβρανομιμητικά συστήματα

Η μελέτη της δράσης των ανιόντων σε λιπιδικά μοντέλα είναι πολύ σημαντική, λόγω του ότι 

τα λιπίδια επιτελούν πολύτιμο και πολυδιάστατο έργο στους ζωντανούς οργανισμούς. Μια από 

τις κύριες λειτουργίες τους είναι η συμμετοχή τους στις βιολογικές μεμβράνες, καθώς 

συσσωματώνονται αυθόρμητα προς διπλοστιβάδες σε αυτές. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μεμβρανικών λιπιδίων και των ιόντων διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες 

βιολογικές διεργασίες όπως στην τήξη των μεμβρανών, στη ρύθμιση των ενζύμων και στη 

μεταφορά σημάτων.

Σχήμα 1.14: Μεμβρανομιμητικά μοντέλα λιπιδικών τασιενεργών.

Έτσι, τα συσσωματώματα των λιπιδίων, οι διπλοστιβάδες, οι μονοστιβάδες τασιενεργών 

στην επιφάνεια του νερού, καθώς και τα μικύλια αποτελούν χρήσιμα μεμβρανομιμητικά 

συστήματα. Βασική διαφορά των τριών αυτών συσσωματωμάτων είναι η γεωμετρία της 

επιφάνειάς τους, που συνεπάγεται τη διαφορετική λιπιδική πυκνότητά τους (Λόγω της
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επίπεδης επιφάνειας των διπλοστιβάδων και των μονοστιβάδων η λιπιδική πυκνότητά τους 

είναι μεγαλύτερη αυτής των σφαιρικών μικυλίων). Η μελέτη ειδικών ιοντικών 

αλληλεπιδράσεων σε επίπεδα και καμπύλα συσσωματώματα παρόμοιων λιπιδίων και η 

ποσοτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 

πληροφορίες για το μηχανισμό δράσης των ιόντων. Κεντρική ιδέα είναι ότι αν η 

αλληλεπίδραση ιόντων-λιπιδίων είναι χημικής φύσης (πρόσδεση με αντίδραση) η 

καμπυλότητα της επιφάνειας θα πρέπει να παίζει ελάσσονα ρόλο, ενώ αν η αλληλεπίδραση 

βασίζεται σε απλή φυσική κατανομή σε ηλεκτρικό πεδίο ή πεδίο πολικότητας, η γεωμετρία 

του συσσωματώματος θα έχει τεράστια σημασία.

Μια μεγάλη κατηγορία τασιενεργών μορίων τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

και παράλληλης μελέτης ιοντικών φαινομένων σε διαφορετικές γεωμετρίες, με τις ίδιες 

βασικές αλληλεπιδράσεις ιόντων-λιπιδίου, είναι τα φωσφολιπίδια, βασικά συστατικά των 

κυτταρικών μεμβρανών. Μπορούν να μελετηθούν οι μονοστιβάδες και διπλοστιβάδες ενός 

φωσφολιπιδίου καθώς και τα μικύλια ενός λιπιδίου με μία υδρογονανθρακική αλυσίδα. Τα 

φωσφολιπίδια μπορούν να έχουν θετικό ή αρνητικό φορτίο καθώς επίσης και να είναι 

αφόρτιστα (διπολικά) ή να αλλάζουν το φορτίο τους με τη μεταβολή του pH.

Τα δίπολα (zwitterionic) φωσφολιπίδια ή λιπίδια, αποτελούν βασικό συστατικό των 

κυτταρικών μεμβρανών (π.χ φωσφατιδυλοχολίνες, PC και φωσφατιδυλαιθανολαμίνες, ΡΕ) και 

όντας αφόρτιστα χρησιμεύουν στη διαφοροποίηση των ιόντων με βάση ιδιότητες διαφορετικές 

του φορτίου και έτσι είναι ιδανικά μόρια για τη μελέτη των ειδικών επιδράσεων σε λιπιδικά 

συστήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ασθενέστερες ειδικές δυνάμεις αλληλεπίδρασης των 

διπολικών λιπιδικών συστημάτων με τα διάφορα ιόντα, π.χ. οι δυνάμεις διασποράς, είναι 

πιθανόν να γίνονται “ορατές” και να υπερισχύουν σε διάφορες μετρήσεις, αφού 

ελαχιστοποιούνται οι ισχυρές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις.

Μέχρι σήμερα τα ειδικά ιοντικά φαινόμενα έχουν μελετηθεί και σε διπλοστιβάδες και 

μονοστιβάδες φωσφολιπιδίων και σε μικύλια λιπιδίων αλλά κυρίως συνθετικών τασιενεργών, 

με μια πλειάδα τεχνικών. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο ιοντικά τασιενεργά όσο και διπολικά, για 

τα οποία ο αριθμός των μελετών είναι μικρότερος από τα ιοντικά τασιενεργά, παρόλο που 

πλεονεκτούν όπως σημειώθηκε προηγουμένως. Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα λιπίδια για το 

σκοπό αυτό είναι αυτά που έχουν ως διπολική κεφαλή μόρια φωσφατιδυλοχολίνης με μία ή 

δύο υδρογονανθρακικές αλυσίδες διαφόρων βαθμών ακορεστότητας. Οι περισσότερες 

ερευνητικές εργασίες με τέτοια λιπίδια αφορούν (ως μεμβρανομιμητικά σύστημα) τις 

διπλοστιβάδες και κυρίως τα κυστίδια των λιπιδίων. Όπως όμως φάνηκε από προηγούμενες 

μελέτες1 6,971 η θεωρητική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων από την επίδραση των
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ιόντων στις διπλοστιβάδες περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό αλληλεπιδράσεων, για τις οποίες 

δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός επίδρασης των ιόντων.

Η απλότητα και τα πλεονεκτήματα των μονοστιβάδων στη διεπιφάνεια νερού-αέρα και των 

μικυλίων καθώς και η ύπαρξη σήμερα πολλών ισχυρών επιφανειακών και αναλυτικών 

τεχνικών καθιστούν τα συστήματα αυτά εξαιρετικά εργαλεία στα χέρια των ερευνητών που 

ασχολούνται με το θέμα αυτό.

Η επίδραση διαφόρων ιόντων σε μονομοριακά στρώματα διπολικών λιπιδίων (κυρίως των 

φωσφοχολινών, PC, παρόλο που μελετήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις και οι 

φωσφοαιθανολαμίνες, ΡΕ) διερευνήθηκε μέχρι στιγμής με τη χρήση ενός μεγάλου αριθμού 

σύγχρονων τεχνικών της επιφανειακής και αναλυτικής χημείας. Διερευνήθηκε τόσο ο ρόλος 

των ανιόντων αλλά κυρίως δισθενών κατιόντων με τις ακόλουθες τεχνικές: Μέτρηση 

ισοθέρμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο,192'94-98' 104' μέτρηση του 

επιφανειακού δυναμικού,1100'1051061 μικροσκοπία γωνίας Brewster (BAM),19 ,98’991 μικροσκοπία 

φθορισμού,1101'1031 περίθλαση ακτινών X υπό μικρή γωνία (GIXD),!92’98 99'104’1071 

φασματοσκοπία ανάκλασης -  απορρόφησης υπερύθρου (IRRAS),192’98’99’108' 1101 γένεση 

αθροίσματος συχνοτήτων υπερύθρου-ορατού (VSFG),1101'11’1 total reflection total conversion 

helium ion yield X-ray absorption structure (TRTCY-XAFS)1' 121, ανάκλαση ακτινών X 

(XR)11041 βιβλι0γραφία υπάρχει μία μόνο ερευνητική εργασία για τη μελέτη της

επίδρασης των ιόντων σε μονοστιβάδες διπολικών τασιενεργών μέσω προσομοίωσης1" 31, η 

οποία μελετά τις δομικές και λειτουργικές επιδράσεις των κατιόντων και των ανιόντων σε 

λιπιδικές μονοστιβάδες του διπολικού φωσφολιπιδίου DPPC. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 

πιο πάνω εργασίες πιο εκτεταμένη και στην οποία έγινε προσπάθεια για επεξήγηση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων με στόχο την εξαγωγή χαρακτηριστικών παραμέτρων των 

ανιόντων Hofmeister μέσω κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων, είναι αυτή που 

πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη διδακτορική διατριβή στο εργαστήριο Φυσικοχημείας 

Κολλοειδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου αποδείχθηκε η χρησιμότητα της ιδέας 

κατανομής των ιόντων μεταξύ νερού και διεπιφάνειας νερού-μονοστιβάδας, αφού μελετήθηκε 

η επίδραση ανιόντων στις μονοστιβάδες του DPPC στους 22°C.[92"94'9X'99'1111

Η επίδραση διάφορων ιόντων, κυρίως κατιόντων, σε μεμβρανομιμητικά συστήματα 

διερευνήθηκε και σε μονοστιβάδες μορίων λεκιθίνης, που αποτελεί μίγμα κυρίως διπολικών 

λιπιδίων όπως οι φωσφατιδυλοχολίνες, αλλά είναι δυνατό να περιέχει και φορτισμένα 

φωσφολιπίδια, οπότε είναι πιθανό να αναπτύσσονται ισχυρές ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ λιπιδίων και ιόντων. Μελετήθηκε η επίδραση των ιόντων με λήψη 

των ισόθερμων διαγραμμάτων και μέτρηση του επιφανειακού ηλεκτρικού 

δυναμικού.1105·114·115’" 61
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Η μελέτη της πρόσδεσης των δισθενών κατιόντων στις στιβάδες των διπολικών 

φωσφολιπιδίων εκτός από τη θεωρητική της αξία, απέκτησε ενδιαφέρον και για πρακτικές 

εφαρμογές. Πρόσφατα έχει μελετηθεί η αλληλεπίδραση του DNA με στιβάδες των διπολικών 

λιπιδίων DPPC και DMPE, η οποία ενισχύεται στην παρουσία των δισθενών κατιόντων 

(ασβεστίου και μαγνησίου).1106'117' 1191 Τα σύμπλοκα μπορούν να καταστούν χρήσιμα για τη 

μεταφορά γενετικού υλικού στα κύτταρα αφού είναι μη τοξικά και βιοσυμβατά σε αντίθεση με 

τα κατιοντικά λιπίδια.

Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργασιών στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν μικύλια διπολικών τασιενεργών για τη μελέτη των ειδικών ιοντικών 

επιδράσεων. Τα τασιενεργά που χρησιμοποιήθηκαν διαφέρουν ως προς το πολικό τους μέρος, 

το μήκος της υδρογονανθρακικής τους αλυσίδας και ως προς τον αριθμό των ανθράκων που 

λειτουργούν ως γέφυρα των δύο αντίθετα φορτισμένων κέντρων, μπορούν όμως να 

ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το είδος της διπολικής κεφαλής. Αυτές είναι 

οι σουλφοβετάΐνες, οι καρβοξυβεταΐνες και τα λιπιδικά τασιενεργά ανάλογα των 

φωσφολιπιδίων. (Η κατεύθυνση του διπόλου των σουλφοβεταϊνών και των καρβοξυβεταϊνών 

είναι αντίθετη με αυτή των λιπιδικών τασιενεργών π.χ. αυτών που φέρουν κεφαλή 

φωσφατιδυλοχολίνης). Συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων ιόντων στις 

θερμοδυναμικές, τις φυσικοχημικές, τις δομικές και τις ηλεκτρικές ιδιότητες μιας μεγάλης 

γκάμας διπολικών τασιενεργών κυρίως της ομάδας των σουλφοβεταϊνών. Διάφορες ιδιότητες 

των μικυλίων βρέθηκε να επηρεάζονται από την παρουσία των ηλεκτρολυτών στο περιβάλλον 

τους. Για παράδειγμα η παρουσία ηλεκτρολυτών μειώνει το σημείο Krafft διπολικών 

τασιενεργών,11201 όπως και την κρίσιμη συγκέντρωση μικυλιοποίησης, cmc,1’1 1 -1 41 με 

εξαίρεση τα μικύλια της δωδεκυλοφωσφοχολίνης (DPC), για τα οποία η παρουσία 

ηλεκτρολυτών οδηγεί σε αύξηση της cmc. 991 Ανάλογα με το είδος του ηλεκτρολύτη και του 

τασιενεργού μορίου μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός συσσωμάτωσης των 

μικυλίων,192'99’121'124-1281 το μέγεθος τους,192 99125'1271 η επιφάνεια της πολικής κεφαλής1 ;299'1291 

και η διαμόρφωσή της.11'"1 Εκτός από την επίδραση στις δομικές ιδιότητες των μικυλίων οι 

ηλεκτρολύτες επηρεάζουν και τις επιφανειακές ιδιότητες των τασιενεργών.1122,125*

Σημαντικό πρώτο βήμα για την κατανόηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των ιόντων με 

τα διάφορα βιολογικά και φυσικοχημικά συστήματα είναι η ποσοτική μέτρηση της κατανομής 

ή πρόσδεσης των ιόντων σε αυτά. Ο προσδιορισμός της κατανομής ιόντων στα μικυλιακά 

συστήματα πραγματοποιήθηκε με μια πληθώρα τεχνικών, όπως για παράδειγμα η 

αγωγιμομετρία,1131-1341 η ποτενσιομετρία μέσω της χρήσης εκλεκτικών ηλεκτροδίων,1135-13 1 η 

χρωματογραφία|13Ν| και η μέθοδος της χημικής παγίδευσης11391. Επίσης, επιβεβαίωση και
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ποσοτικοποίηση της πρόσδεσης διαφόρων ανιόντων σε μικύλια διπολικών τασιενεργών 

πραγματοποιήθηκε και μέσω της μελέτης τετραπολικών πυρήνων με τον πυρηνικό μαγνητικό 

συντονισμό,1133'136'1401 της μελέτης της διάχυσης1125 132 1411 των μικυλίων και της απόσβεσης 

φθορισμού στην παρουσία κατάλληλων μορίων ή τέλος μέσω του χρονικά εξαρτώμενου 

φθορισμού.1125 1321 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις πιο πάνω τεχνικές 

προσαρμόστηκαν σε κατάλληλα μοντέλα και από αυτά προέκυψαν σταθερές πρόσδεσης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω σταθερές πρόσδεσης συχνά δεν συμφωνούν μεταξύ τους 

στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος και αυτό οφείλεται στις διαφορετικές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και στα διαφορετικά μοντέλα πρόσδεσης που αναπτύχθηκαν.

Το επιφανειακό δυναμικό των μικυλίων είναι μια πολύ χρήσιμη παράμετρος για την 

κατανόηση πολλών διεργασιών στις οποίες τα μικύλια συμμετέχουν. Ένας χρήσιμος τρόπος 

για υπολογισμό της παραμέτρου αυτής είναι η τεχνική της σκέδασης νετρονίων υπό μικρή 

γωνία, η οποία εφαρμόσθηκε με επιτυχία σε μικύλια της ομάδας των καρβοξυβεταϊνών. Από 

τις μετρήσεις αυτές διαπιστώθηκε η ανάπτυξη αρνητικού ηλεκτρικού δυναμικού στην 

επιφάνεια των μικυλίων από την προσρόφηση των ανιόντων, η οποία εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση και το είδος των ιόντων.11421441 Σημαντική παράμετρος η οποία μεταβάλλεται 

στην παρουσία των ηλεκτρολυτών είναι και το ζήτα δυναμικό των μικυλίων το οποίο 

προσδιορίστηκε με τη χρήση της τεχνικής της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης ή της 

ηλεκτροχρωματογραφίας.1128'13 ·140·Ι45-|4Ι,Ι η  μοναδική εργασία μέσω προσομοίωσης η οποία 

μελετά τον αυθόρμητο σχηματισμό διπολικών μικυλίων σε ηλεκτρολυτικό διάλυμα NaCl 

πραγματοποιήθηκε για το διπολικό τασιενεργό SB3-12.11501

Όπως φάνηκε από τις πιο πάνω μελέτες ο βαθμός επίδρασης των ανιόντων στα διπολικά 

μικύλια εξαρτάται από το είδος του διπολικού τασιενεργού που χρησιμοποιείται και 

συγκεκριμένα την κατεύθυνση του διπόλου του. Οι σουλφοβεταΐνες και οι καρβοξυβεταίνες οι 

οποίες έχουν το θετικό φορτίο τους κοντά στον υδρόφοβο πυρήνα και το αρνητικό στην 

εξωτερική επιφάνεια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανότητα πρόσδεσης ή ρόφησης ιόντων στις 

διπολικές στιβάδες τους σε σχέση με τα τασιενεργά μόρια, ανάλογα των φωσφολιπιδίων, στα 

οποία η θετικά φορτισμένη ομάδα είναι στο εξωτερικό της διεπιφάνειας με το νερό.

Τα μικύλια και τα άλλα κολλοειδή συσσωματώματα μπορούν να δράσουν ως 

"μικροαντιδραστήρες” για διάφορες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις οι οποίες μελετούνται σε 

μικυλιακά διαλύματα έχουν κατά κανόνα γνωστούς μηχανισμούς στα ομογενή διαλύματα. Η 

μελέτη των κινητικών επιδράσεων στους ρυθμούς αντίδρασης, που συμβαίνουν στο εσωτερικό 

των μικυλίων είναι πολύ χρήσιμη για την άντληση πληροφοριών σχετικών με την πρόσδεση 

των ιόντων σε μικύλια με διαφορετικούς τύπους φορτίων. Μέσω τέτοιων μελετών μπορεί να 

διερευνηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαφόρων ανιόντων για πρόσδεση σε διπολικά μικύλια
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με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση των ιοντικών αλληλεπιδράσεων. Έχει δημοσιευθεί ένας 

αρκετά μεγάλος αριθμός τέτοιων εργασιών, οι οποίες μελετούν σε διεπιφάνειες νερού- 

μικυλίων διάφορους τύπους αντιδράσεων, για παράδειγμα υδρόλυσης, πρωτονίωσης -  

αποπρωτονίωσης, πυρηνόφιλης προσβολής, αφυδραλογώνωσης, αποφωσφορυλίωσης
^ [ 134,146,151-157]

1.3 Στόχος Διδακτορικής Διατριβής

Απώτερος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η κατανόηση των ειδικών 

ιοντικών αλληλεπιδράσεων στις βιολογικές μεμβράνες μέσω της χρήσης απλών λιπιδικών 

συστημάτων-μοντέλων. Ως τέτοια μοντέλα επιλέχθηκαν οι μονοστιβάδες του φωσφολιπιδίου 

DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα και τα μικύλια του λιπιδίου DPC σε υδατικά διαλύματα. 

Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική κατανόηση των ιοντικών επιδράσεων στις 

φυσικοχημικές, τις δομικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των διεπιφανειών των μονοστιβάδων και 

των μικυλίων, η ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης ιόντων-λιπιδίων με τη χρήση 

κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων, η διερεύνηση των ποιοτικών και ποσοτικών αλλαγών που 

παρατηρούνται κατά τη μεταβολή της θερμοκρασίας ως συνάρτηση του είδους και της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε να γίνει ένα περαιτέρω βήμα για την κατανόηση 

του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των ιόντων με τις βιολογικές μεμβράνες αλλά και με άλλα 

φυσικοχημικά και βιολογικά συστήματα. (Η εργασία αυτή μελετά σε περισσότερο βάθος και 

επεκτείνει προηγούμενη διδακτορική διατριβή που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Φυσικοχημείας Κολλοειδών. Όσον αφορά τις μονοστιβάδες, στην παρούσα εργασία, 

μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στην αλληλεπίδραση ιόντων-λιπιδίων καθώς επίσης 

και η επίδραση των χαοτροπικότερων ανιόντων. Η επίδραση των ιόντων στα μικύλια του DPC 

είχε μελετηθεί μόνο μέσω της σκέδασης φωτός στην προηγούμενη διατριβή για εξαγωγή 

κάποιων θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών, ενώ στην παρούσα εργασία στόχος ήταν να γίνει 

πλήρης χαρακτηρισμός όλων των μεταβολών στις φυσικοχημικές, στις δομικές και στις 

ηλεκτρικές ιδιότητες που προκαλούν τα ανιόντα της σειράς Hofmeister στα μικύλια DPC με 

μια μεγάλη γκάμα τεχνικών).

Η μελέτη της επίδρασης των ανιόντων της σειράς Hofmeister στις μονοστιβάδες του DPPC 

έχει ως επί μέρους στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης βάσης δεδομένων και πληροφοριών για 

τις μεταβολές στις φυσικοχημικές, στις δομικές και στις ηλεκτρικές ιδιότητες των 

μονοστιβάδων ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη και της 

αλλαγής της θερμοκρασίας. Οι τεχνικές που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι οι εξής: Η λήψη ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής 

πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο και η Μικροσκοπία Γωνίας Brewster, BAM, παρέχουν τις
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φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες σε μακροσκοπική και μεσοσκοπική κλίμακα, ενώ η 

Περίθλαση ακτινών X υπό μικρή γωνία, GIXD, η Φασματοσκοπία ανάκλασης απορρόφησης 

υπερύθρου, IRRAS, και Γένεση αθροίσματος συχνοτήτων υπερύθρου-ορατού, VSFG, 

παρέχουν δομικές πληροφορίες σε μικροσκοπικό (ατομικό ή μοριακό) επίπεδο. Από τη 

θεωρητική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης- 

επιφάνειας ανά μόριο επιδιώκεται να διευκρινιστεί κατά πόσο η αλληλεπίδραση ιόντων- 

λιπιδίων στις χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να περιγράφει από τα ήδη υπάρχοντα 

θεωρητικά μοντέλα, ώστε να προκύψουν χαρακτηριστικοί δείκτες για το κάθε ανιόν ως 

συνάρτηση του είδους του ανιόντος και της θερμοκρασίας.

Ένας επιπλέον στόχος που τέθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν 

και η μελέτη των ειδικών ιοντικών φαινομένων σε μικτές μονοστιβάδες του DPPC με μόρια 

που αποτελούν συστατικά του ελαιολάδου και εμφανίζουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. (Αόγω 

όμως του ότι οι μικτές μονοστιβάδες του DPPC με τα υποστρώματα αυτά δεν είχαν στις 

πλείστες περιπτώσεις σταθερές και επαναλήψιμες ισόθερμες, η εργασία αυτή δεν προχώρησε 

πέρα από ένα προκαταρκτικό στάδιο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ωστόσο 

πρωτότυπα και σημαντικά, αποτέλεσαν μέρος μιας δημοσίευσης και παρατίθενται στο 

Παράρτημα Π.7)

Στόχος του δεύτερου μέρους της διδακτορικής διατριβής είναι ο πλήρης χαρακτηρισμός των 

μεταβολών στις δομικές και στις ηλεκτρικές ιδιότητες που προκαλούν τα διάφορα ανιόντα της 

σειράς Hofmeister στα μικύλια DPC, με μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών αναλυτικών 

τεχνικών (Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, NMR, Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός 

συντονισμός, EPR, Δυναμική σκέδαση φωτός, DLS, Σκέδαση νετρονίων υπό μικρή γωνία, 

SANS, Σκέδαση ακτινών X υπό μικρή γωνία, SAXS, Στατικός και χρονικά εξαρτώμενος 

φθορισμός, TRFQ, Μέτρηση του ζήτα δυναμικού με αναλυτή σκέδασης φωτός, Zetasizer). 

Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων ρόφησης των ιόντων 

για την εξαγωγή παραμέτρων αλληλεπίδρασης ιόντων-μικυλίων που θα βασίζονται στην 

προσαρμογή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μικυλίων. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος 

είναι απαραίτητο να εξαχθούν όσο γίνεται περισσότερες δομικές πληροφορίες για τα μικύλια 

στην παρουσία των ηλεκτρολυτών και γι αυτό είναι πολύ σημαντική η χρήση όλων αυτών των 

τεχνικών.

1.4 Πρωτοτυπία Διδακτορικής Διατριβής

Βασικό στοιχείο πρωτοτυπίας της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ταυτόχρονη 

μελέτη των ειδικών ιοντικών φαινομένων σε δύο γεωμετρίες λιπιδικών συστημάτων. Εξ όσων 

γνωρίζουμε τέτοια παράλληλη μελέτη έχει γίνει μόνο μια φορά στο παρελθόν.192" 1 Όμως στην
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παρούσα εργασία γίνεται χρήση ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών σύγχρονων 

τεχνικών επιφανειακής χημείας και τεχνικών χαρακτηρισμού, υψηλής ευαισθησίας και 

διακριτικής ικανότητας, για κάθε σύστημα-μοντέλο, καθώς επίσης και πιο πολλών 

ηλεκτρολυτών και για πρώτη φορά μελετάται σε συστηματική βάση η επίδραση της 

θερμοκρασίας στις αλληλεπιδράσεις ιόντων-λιπιδίων. Οι πλείστες τεχνικές που ήταν 

απαραίτητες για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι μας ήταν διαθέσιμες σε ερευνητικά 

εργαστήρια πανεπιστημίων και ινστιτούτων στο εξωτερικό ή σε εξειδικευμένα Ευρωπαϊκά 

ερευνητικά κέντρα. Συνεπώς σημαντική πρόκληση αποτελούσε καταρχάς η ομαλή συνεργασία 

με όλους όσους εμπλέκονταν με οποιοδήποτε τρόπο στην παρούσα διδακτορική διατριβή. 

Λόγω της χρήσης πολλών τεχνικών για κάθε σύστημα-μοντέλο, σημαντική πρόκληση 

αποτελούσε και ο επιτυχής συνδυασμός των δεδομένων από τις πολύ διαφορετικές μεθόδους, 

έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο που τα ανόργανα ιόντα 

αλληλεπιδρούν με τα χρησιμοποιηθέντα μεμβρανομιμητικά συστήματα, για να διασαφηνισθεί 

σε ποιο εύρος φυσικοχημικών και βιολογικών φαινομένων έχουν εφαρμογή τα συμπεράσματα 

που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη εργασία.

Οσον αφορά τη μελέτη των μονοστιβάδων του DPPC βασικό στοιχείο πρωτοτυπίας αποτελεί 

η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην αλληλεπίδραση ιόντων-λιπιδίων, αφού μέχρι 

τώρα ήταν γνωστό ότι η αλλαγή της θερμοκρασίας είναι ικανή να οδηγήσει τις μονοστιβάδες 

σε φασικές μεταπτώσεις, όμως η παρουσία των ιόντων, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία, 

μπορεί να προκαλέσει νέες φασικές μεταπτώσεις που δεν εμφανίζονται στο καθαρό νερό. Η 

αρχική ιδέα της μελέτης ήταν επίσης ότι οι μετρήσεις σε διάφορες θερμοκρασίες μπορούν να 

αποσαφηνίσουν πλήρως τη θερμοδυναμική πρόσδεση των ιόντων σε επιφάνειες, 

διαχωρίζοντας την ελεύθερη ενέργεια πρόσδεσης σε ενθαλπία και εντροπία.

Οι δομικές και ηλεκτρικές (επιφανειακό και ζήτα δυναμικό) ιδιότητες των μικυλίων του 

DPC, στην παρουσία ηλεκτρολυτών μελετούνται για πρώτη φορά σε συστηματική βάση. Ο 

συνδυασμός τόσων πολλών τεχνικών για χαρακτηρισμό της επίδρασης ιόντων σε οποιαδήποτε 

είδους μικυλιακά συστήματα, όσο είναι δυνατό να γνωρίζουμε δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ 

ξανά στο παρελθόν. Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η ανάπτυξη και η χρήση των 

κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων πρόσδεσης και κατανομής στην προσαρμογή των 

ηλεκτρικών δυναμικών των μικυλίων για την εξαγωγή παραμέτρων αλληλεπίδρασης ιόντων- 

μικυλίων, χαρακτηριστική για κάθε ανιόν, που θα συγκριθούν για πρώτη φορά στη σοοστή 

βάση με τις αντίστοιχες παραμέτρους από τις μονοστιβάδες.
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1.5 Περιγραφή Περιεχομένων των Κεφαλαίων

Το κείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελείται από εννέα κεφάλαια. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βιολογικές μεμβράνες και στα μεμβρανομιμητικά 

συστήματα με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις μονοστιβάδες Langmuir καθώς επίσης και τις 

επιφανειακές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό τους. Η μελέτη της 

επίδρασης των ιόντων στα μικύλια του DPC πραγματοποιήθηκε με μια πληθώρα τεχνικών, το 

θεωρητικό υπόβαθρο των οποίων καθώς και το πώς μέσα από τα αποτελέσματα της κάθε μιας 

μπορούν να προκύψουν οι παράμετροι που περιγράφουν τις διάφορες ιδιότητες των μικυλίων, 

αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλ.αιο γίνεται αναφορά στα θεωρητικά 

μοντέλα που εφαρμόστηκαν για την επεξήγηση της αλληλεπίδρασης των ανιόντων τόσο με τις 

επίπεδες μονοστιβάδες όσο και με τη σφαιρική γεωμετρία των μικυλίων. Οι πειραματικές 

διατάξεις των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στο έκτο κεφά/Μίο. 

Στο έβδομο κεφά/Mio παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέτης των ιοντικών 

αλληλεπιδράσεων με τις μονοστιβάδες λιπιδίων με μια πληθώρα τεχνικών ενώ το όγδοο 

κεφάλαιο διαπραγματεύεται τις μελέτες της επίδρασης των ιόντων με τα μικύλια, με μια 

εντελώς διαφορετική γκάμα τεχνικών. Στα δύο αυτά κεφάλαια γίνεται εκτενής αναφορά τόσο 

στα αποτελέσματα των πειραματικών μελετών όσο και της θεωρητικής τους ανάλυσης για 

εξαγωγή ποσοτικών δεικτών αλληλεπίδρασης των ιόντων με τα λιπίδια μέσω των κατάλληλων 

θεωρητικών μοντέλων. Η διδακτορική αυτή διατριβή κλείνει με το ένατο κεφάλ,αιο, στο οποίο 

γίνεται ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή των συμπερασμάτων της εργασίας 

αυτής. Στο Παράρτημα βρίσκονται συμπληρωματικά διαγράμματα και πίνακες πειραματικών 

δεδομένων και αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη μελέτη της επίδρασης των ιόντων στις 

μονοστιβάδες του DPPC και των μικυλίων του DPC, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της 

μελέτης των μικτών μονοστιβάδων του DPPC με μόρια που αποτελούν συστατικά του 

ελαιολάδου και εμφανίζουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βιολογικές Μ εμβράνες και Μ εμβρανομιμητικά 
Συστήματα

Μοντέλα χρήσιμα για την κατανόηση των ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων 

στις βιολογικές μεμβράνες είναι τα συσσωματώματα των διπολικών λιπιδίων, τα 

οποία αποτελούν βασικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών. Στο κεφά/Μΐο 

αυτό γίνεται εισαγωγή στις βιολογικές μεμβράνες, και στα κύρια συστατικά τους, 

τα φωσφολιπίδια, τα οποία εμφανίζουν επιφανειοενεργό χαρακτήρα και συνεπώς 

έχουν όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των τασιενεργών μορίων. Τέλος 

γίνεται αναφορά στα μεμβρανομιμητικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή.

2.1 Εισαγωγή στις Βιολογικές Μεμβράνες

Οι βιολογικές μεμβράνες επιτελούν σημαντικές λειτουργίες απαραίτητες για την επιβίωση 

των ζωντανών οργανισμών. Είναι αυτές που προσδίδουν στο κάθε κύτταρο την ατομικότητά 

του και το διαχωρίζουν από το εξωτερικό του περιβάλλον, διατηρώντας στο εσωτερικό του 

σταθερές συνθήκες. Οι βιολογικές μεμβράνες περιέχουν μοριακά “κανάλια” και "αντλίες” που 

λειτουργούν ως φράγματα διαπερατότητας και ως συστήματα μεταφοράς ουσιών και ιόντων 

μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού των κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζονται η 

μοριακή και η ιοντική σύσταση κε σε βιολογικά συστήματα, η φωτοσύνθεση και η οξειδωτική 

φωσφορυλίωση, πραγματοποιούνται από μεμβρανικά συστήματα που περιέχουν ένζυμα και 

πρωτεΐνες. Μεμβράνες υπάρχουν και στο εσωτερικό των ευκαρυωτικών κυττάρων, χωρίζοντας 

το κύτταρο σε διάφορα διαμερίσματα. Η δομή των μεμβρανών διαφέρει τόσο από ένα
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οργανισμό σε άλλο, όσο και από κύτταρο σε κύτταρο του ιδίου οργανισμού. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, καθώς οι διάφοροι ιστοί επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Παρόλα αυτά τα 

διάφορα είδη κυτταρικών μεμβρανών έχουν κοινά δομικά χαρακτηριστικά.

Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της κυτταρικής μεμβράνης.

Τα κύρια συστατικά των μεμβρανών είναι τα φωσφολιπίδια, τα οποία παρουσιάζουν 

αμφίφιλο χαρακτήρα, οι πρωτεΐνες και τα διάφορα ένζυμα. Το είδος και τα ποσοστά τους 

ποικίλουν, όχι μόνο στις διάφορες μεμβράνες του ίδιου κυττάρου αλλά και στις ίδιες 

μεμβράνες διαφορετικών κυττάρων.

Τα φωσφολιπίδια σχηματίζουν αυθόρμητα κλειστές διπλοστιβάδες που συνιστούν “σύνορα” 

μεταξύ διαμερισμάτων που έχουν διαφορετική σύσταση. Διάφορες πρωτεΐνες και ένζυμα 

βρίσκονται βυθισμένα ή δεσμευμένα στις δυο λιπιδικές επιφάνειες.11'71

2.2 Φωσφολιπίδια - Φωσφογλυκερίδια

Τα φωσφολιπίδια, που ονομάζονται και φωσφολιποειδή ή φωσφατίδια είναι από χημικής 

άποψης φωσφοδιεστέρες. Προκύπτουν είτε από τη γλυκερόλη, μια αλκοόλη αποτελούμενη 

από τρεις άνθρακες, οπότε ονομάζονται φωσφογλυκερίδια, είτε από τη σφιγγοσίνη, οπότε 

ονομάζοναι σφιγγολιπίδια.

Στα φωσφογλυκερίδια τα υδροξύλια των C] και C2 ανθράκων του μορίου της γλυκερόλης 

είναι εστεροποιημένα με δύο αλυσίδες λιπαρών οξέων. Οι αλυσίδες αυτές περιέχουν άρτιο 

αριθμό ατόμων άνθρακα, συνήθως μεταξύ 14 και 24 και μπορεί να είναι κορεσμένες ή 

ακόρεστες. Το μήκος και ο βαθμός ακορεστότητας παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρευστότητα
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των μεμβρανών. Το υδροξύλιο του τρίτου άνθρακα της γλυκερόλης είναι εστεροποιημένο με 

φωσφορικό οξύ.

ο"
. Iο— ρ^=ο

Iο
Η |

h2c — c ------ c h 2

I Iο ο

Λιπαρό Λιπαρό 

οξύ οξύ

Σχήμα 2.2: Δομή φωσφατιδικού οξέος και διαφόρων γλυκεροφωσφολιπιδίων 
(φωσφατιόυλοχολίνη, φοίσφατιόυλαιθανολαμίνη, φωσφατιδυλοσερίνη).

Τα κύρια φωσφογλυκερίδια είναι παράγωγα του φωσφατιδικού οξέος. Η φωσφορική τους 

ομάδα εστεροποιείται με την υδροξυλομάδα μιας αλκοόλης (π.χ. χολίνη, αιθανολαμίνη, σερίνη 

κλπ (Σχήμα 2.2). Οι κεφαλές των φωσφογλυκεριδίων που προκύπτουν από τη χολίνη και την 

αιθανολαμίνη, οι οποίες σε ουδέτερο pH έχουν θετικό φορτίο στο άζωτο, είναι διπολικές 

(αμφοτερικές). Τα δύο αυτά διπολικά φωσφολιπίδια αποτελούν τα κυριότερα συστατικά των 

κυτταρικών μεμβρανών των ζωντανών οργανισμών (ζώων και φυτών).

Τα φωσφολιπίδια, όπως και κάθε τασιενεργό μόριο (Υποκεφάλαιο 2.3), σχηματίζουν 

διάφορες δομές σε υδατικά περιβάλλοντα για να ικανοποιήσουν την απαίτηση των πολικών 

κεφαλών για επαφή με το υδατικό μέσο και των μη πολικών αλυσίδων να αποφεύγουν την 

επαφή με το υδατικό μέσο. Συνηθέστερες δομές είναι η σφαιρική δομή του μικυλίου, τα 

μονομοριακά στρώματα (μονοστιβάδες), τα διμοριακά στρώματα (διπλοστιβάδες) και τα 

κυστίδια. Ο σχηματισμός διπλοστιβάδων από τα φωσφολιπίδια είναι ευνοϊκότερος από το 

σχηματισμό μικυλίων, όπως θα επεξηγηθεί στη συνέχεια. Τα μικύλια έχουν, λόγω της δομής 

τους, περιορισμένο μέγεθος, ενώ το διμοριακό στρώμα (φυλλίδιο) μπορεί να έχει 

μακροσκοπικές διαστάσεις. Η δυνατότητα της διπλοστιβάδας να αποκτά μεγάλη έκταση 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη δόμηση των βιολογικών μεμβρανών των ζωντανών 

οργανισμών. ,1 '61

2.3 Τασιενεργά Μόρια
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Τα τασιενεργά μόρια είναι οργανικά μόρια τα οποία αποτελούνται από δύο τμήματα 

διαφορετικής πολικότητας. Περιλαμβάνουν την υδρόφιλη κεφαλή (πολικό τμήμα) και την 

υδρόφοβη ουρά (μη πολικό τμήμα). Το υδρόφοβο μέρος αποτελείται από μία ή περισσότερες 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3.

Υ δρόφιλες
Υδρόφοβες Αλυσίδες Κεφάλες

Σχήμα 2.3: Αναπαράσταση του υδρόφοβου και υδρόφιλου μέρους
μιας τασιενεργού ουσίας.

2.3.1 Κατηγορίες Τασιενεργών Μορίων18 1111

Τα τασιενεργά μόρια κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το είδος και 

το φορτίο της πολικής κεφαλής του μορίου. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ιοντικά, τα 

μη ιοντικά και τα διπολικά τασιενεργά, ανάλογα με το φορτίο το οποίο φέρει η πολική τους 

κεφαλή.

2.3.1.1 Ιοντικά Τασιενεργά

Η κεφαλή των ιοντικών τασιενεργών φέρει φορτίο. Το υδρόφιλο τμήμα είναι μια ιοντική 

ομάδα, η οποία αλληλεπιδρά ισχυρά, μέσω ηλεκτροστατικών δυνάμεων, με τα δίπολα του 

νερού, συμπαρασύροντας και διαλύοντας στο νερό το υδρόφοβο τμήμα του μορίου. 

Ανάλογα με το φορτίο τους, οι ιοντικές τασιενεργές ενώσεις διακρίνονται στις: 

α) ανιοντικές (πχ. R -S03’M+) στις οποίες το επιφανειοενεργό μέρος είναι αρνητικά φορτισμένο 

ενώ το μικρό (συνήθως) κατιόν αντισταθμίζει το φορτίο.

β) κατιοντικές (πχ. R4N 1 X') στις οποίες το επιφανειοενεργό μέρος είναι θετικά φορτισμένο και 

το ανιόν αντισταθμίζει το φορτίο.

2.3.1.2 Μη Ιοντικά Τασιενεργά
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Οι κεφαλές των τασιενεργών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι μη ιοντικές, αλλά 

παρουσιάζουν σημαντική υδροφιλικότητα, κυρίως λόγω των δεσμών υδρογόνου που μπορούν 

να κάνουν με το νερό. (R-OCH2CH2(OCH2CH2)nOH)

2.3.1.3 Διπολικά Τασιενεργά

Τα διπολικά (zwitterionic) τασιενεργά είναι μόρια συνολικά ηλεκτρικά ουδέτερα και δεν 

συνοδεύονται από μικρά αντισταθμιστικά ιόντα. Χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά άλατα. Το 

γερμανικό πρόθεμα "Zwitter” σημαίνει υβρίδιο, και τα πρώτα διπολικά μόρια που 

ανακαλύφθηκαν ήταν τα αμινοξέα.

Οι πολικές κεφαλές των τασιενεργών αυτών περιέχουν ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό 

φορτίο, είναι δηλαδή διπολικές. Τα δύο αυτά φορτία δεν είναι συζευγμένα ηλεκτρονικά αλλά 

διαχωρίζονται με μικρές αλυσίδες ανθράκων, συνήθως 2-5 ατόμων. Οι δομές κάποιων 

διπολικών τασιενεργών μορίων φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα (Σχήμα 2.4).

Σχήμα 2.4: Δομές διπολικών τασιενεργών μορίων που ανήκουν στις οικογένειες των 
σουλφοβεταϊνών και καρβοςυβεταϊνών.

Οι ιδιότητες των διπολικών τασιενεργών διαφέρουν αρκετά από τις ιδιότητες των άλλων μη 

ιοντικών επιφανειοδραστικών ενώσεων και μοιάζουν περισσότερο με τις ιδιότητες των 

ιοντικών τασιενεργών. Η πολικότητα των λειτουργικών διπολικών ομάδων χαρακτηρίζεται 

από την ανηγμένη διπολική ροπή, μΓ, η οποία είναι μέτρο της μετρούμενης περίσσειας φορτίου 

σε ένα δίπολο. Η παράμετρος αυτή υπολογίζεται από την πιο κάτω σχέση (Εξίσωση 2.1).

μ' = %.8(Μ Εξίσωση 2.1

όπου μ η διπολική ροπή του δεσμού (σε μονάδες Debye), d η απόσταση μεταξύ των 

φορτισμένων κέντρων των διπολικών τασιενεργών και η σταθερά 4.8 επιβάλλεται από την 

ηλεκτροστατική μονάδα φορτίου.1" 1 Η ενδομοριακή απόσταση μεταξύ των δύο φορτισμένων 

κέντρων των διπολικών ενώσεων είναι μεγαλύτερη από το μήκος των δεσμών στα ημιπολικά
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μόρια, αλλά πολύ μικρότερη από τη μέση απόσταση των ιόντων σε υδατικό διάλυμα άλατος 

(200 Α σε διάλυμα 1 mM). Στο διάγραμμα του Σχήματος 2.5 δίνονται οι ανηγμένες διπολικές 

ροπές για διάφορες διπολικές δομές και δεσμούς.

10
,9
8

.7
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.4

¥ Β -
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Ο
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Ο
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^  .2
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Σχήμα 2.5:Ανηγμένη διπολική ροπή, μΓ, για διάφορες διπολικές δομές.
Από αριστερά προς τα δεξιά: διπολικά τασιενεργά, ημιπολικοί δεσμοί, διπλοί και τριπλοί δεσμοί

καθο»ς και απλοί δεσμοί.1"1

Για όλα τα διπολικά μόρια η ανηγμένη διπολική ροπή είναι εξ ορισμού ίση με τη μονάδα και 

είναι μεγαλύτερη από αυτή κάθε άλλης μη ιοντικής λειτουργικής ομάδας. Χρησιμοποιώντας 

αυτό το κριτήριο προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα διπολικά μόρια παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη πολικότητα από όλα τα μη ιοντικά.1111 Επειδή η ανηγμένη διπολική ροπή όλων των 

διπολικών μορίων ισούται με τη μονάδα, δεν μπορεί να περιγράφει επαρκώς τις 

αλληλεπιδράσεις της πολικής ομάδας με το νερό.

2.3.2 Επιφανειοενεργότητα Τασιενεργών Μορίων

Τα τασιενεργά μόρια, λόγω του αμφιφιλικού τους χαρακτήρα, έχουν ιδιαίτερη τάση να 

συγκεντρώνονται στις διεπιφάνειες μεταξύ πολικών και μη πολικών φάσεων.

Όταν τασιενεργά μόρια τοποθετηθούν στη διεπιφάνεια μεταξύ μιας πολικής και μιας μη 

πολικής φάσης, προσανατολίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσουν την ελεύθερη ενέργεια 

του συστήματος. Για να το πετύχουν αυτό, τοποθετούν την υδρόφιλη κεφαλή τους στην 

πολική φάση, ενώ το υδρόφοβο τμήμα διευθετείται στη μη πολική φάση (Σχήμα 2.6). Ως 

συνέπεια αυτής της ιδιότητας που παρουσιάζουν, ονομάζονται και επιφανειοενεργό μόρια.

Μη πολική φάση
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Σχήμα 2.6: Ιΐροσανατολισμός τασιενεργών μορίων στη διεπιφάνεια πολικής
και μη πολικής φάσης.

2.3.3 Τρόποι Ελαχιστοποίησης των Διεπιφανειακών Ενεργειών σε Συστήματα 

Τασιενεργών Ουσιών

Τα τασιενεργά μόρια έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στις επιφάνειες δημιουργώντας 

μονομοριακά στρώματα (μονοστιβάδες). Αν όμως οι διαθέσιμες διεπιφάνειες έχουν κορεσθεί, 

τότε η μείωση της ελεύθερης ενέργειας συνεχίζεται με άλλους μηχανισμούς. Για παράδειγμα 

μπορεί να σχηματισθούν διπλοστιβάδες, κυστίδια, μικύλια, αντίστροφα μικύλια, καθώς και 

κρυστάλλοι (Σχήμα 2.7).

Κρύσταλλοι
r£c5o 

-  Μικύλια

\  Λ / 'Ανάστροφα 's  ° \  Λιπλοστιβάόα
Διάλυμα μυΜίμεμυύς μι ten /.ια V

Σχήμα 2.7: Δομές που οδηγούν σε ελαχιστοποίηση της ελεύθερης ενέργειας 
σε συστήματα τασιενεργών ουσιών.

Οι πιο πάνω δομές, με εξαίρεση τους κρυστάλλους, που διαχωρίζονται ως ξεχωριστή φάση, 

παραμένουν στο διάλυμα ως θερμοδυναμικά σταθερές διεσπαρμένες φάσεις με ιδιαίτερες η 

κάθε μια ιδιότητες.18'
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Το σχήμα και το μέγεθος των συσσωματωμάτων που προκύπτει από τα τασιενεργά μόρια 

εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τις διαστάσεις του τασιενεργού 

μορίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.8. Οι κυριότερες από αυτές είναι η διαθέσιμη επιφάνεια 

για κάθε υδρόφιλη κεφαλή, α<), το μήκος της υδρογονανθρακικής αλυσίδας, 1 και ο όγκος που 

καταλαμβάνει η υδρογονανθρακική αλυσίδα, V. Υπάρχουν όμως και άλλες μεταβλητές όπως η 

θερμοκρασία και η ιοντική ισχύς, που συνεισφέρουν σημαντικά στον καθορισμό της δομής 

που ελαχιστοποιεί την ελεύθερη ενέργεια.

Διαθέσιμη επιφάνεια για κάθε 
κεφαλή,

Μήκος υδρογονανθρακικής 
αλυσίδας, I

Όγκος που καταλαμβάνει η 
υδμογονανθμακική αλυσίδα.

Σχήμα 2.8: Αναπαράσταση των χαρακτηριστικών παραμέτρων των τασιενεργών μορίων.

Από τις γεωμετρικές παραμέτρους του μορίου, όπως αυτές καθορίζονται από τη θερμοκρασία, τη 

συγκέντρωση του λιπιδίου και την ιοντική ισχύ του διαλύτη, το είδος του άλατος και τα πρόσθετα, 

μπορεί να υπολογιστεί μια σημαντική αδιάστατη ποσότητα, η οποία ονομάζεται παράμετρος δομής των 

τασιενεργών, ρ, και δίνεται από τον πιο κάτω τύπο (Εξίσωση 2.2).

V
ρ = --------------------------- Εξίσωση 2.2

1α0

Η παράμετρος αυτή συσχετίζει τις ιδιότητες του μορίου με την καμπυλότητα της επιφάνειας 

που θα έχει το συσσωμάτωμα, με την προϋπόθεση ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομών 

που σχηματίζονται δεν είναι σημαντικές.

Μικρές τιμές της ρ προάγουν το σχηματισμό δομών με μεγάλη καμπυλότητα, ενώ για τιμές 

κοντά στη μονάδα σχηματίζονται επίπεδες διπλοστιβάδες. Συγκεκριμένα, για το σχηματισμό 

σφαιρικών μικυλίων ρ < 0.33, για κυλινδρικές δομές η τιμή κυμαίνεται από ρ=0.33 έως ρ=0.5, 

για τα κυστίδια η τιμή του ρ είναι μεταξύ 0.5-1, για επίπεδες επιφάνειες ρ— 1, ενώ για τιμές της 

παραμέτρου μεγαλύτερες από 1 σχηματίζονται ανάστροφα μικύλια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

2 g (,2-151
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Σχήμα 2.9: Σχηματισμός διαφορετικών δομών ανάλογα με τη γειομετρία του τασιενεργού.

2.4 Μεμβρανομιμητικά Συστήματα

Οι μονοστιβάδες τασιενεργών στη διεπιφάνεια νερού-αέρα, καθώς και τα μικύλια αποτελούν 

χρήσιμα συστήματα, που μπορούν να προσομοιάσουν πολύ ικανοποιητικά τις βιολογικές 

μεμβράνες. Κύρια διαφορά των δύο αυτών συσσωματωμάτων είναι η γεωμετρία τους, που 

συνεπάγεται τη διαφορετική λιπιδική πυκνότητά τους. Λόγω της επίπεδης επιφάνειας των 

μονοστιβάδων οι λιπιδικές κεφαλές έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα σε σχέση με αυτές των 

σφαιρικών μικυλίων, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη επιφανειακή τάση.

2.4.1 Μονομοριακά Μεμβρανομιμητικά Συστήματα

Οι βιολογικές μεμβράνες σχηματίζονται αυθόρμητα από διπλοστιβάδες των φωσφολιπιδίων, 

όπως αναφέρθηκε και στο Υποκεφάλαιο 2.1. Αυτές δημιουργούνται από την ένωση δύο 

όμοιων λιπιδικών μονοστιβάδων. Συνεπώς, οι μονοστιβάδες των φωσφολιπιδίων, μπορούν να 

θεωρηθούν όχι μόνο ως συστήματα μοντέλα, αλλά ως ρεαλιστικά μεμβρανικά μιμητικά 

μοντέλα.

Πολλά αμφίφιλα μόρια σχηματίζουν στη διεπιφάνεια δύο μέσων προσανατολισμένες 

μονοστιβάδες. Η μελέτη των εφαπλωμένων μονοστιβάδων είναι πολύ σημαντική διότι δίνει 

πληροφορίες για τη δομή και την κινητικότητα των μορίων στη διεπιφάνεια. Ο κυριότερος 

παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τη φυσική κατάσταση μιας μονοστιβάδας είναι οι πλευρικές 

διαμοριακές αλληλεπιδράσεις.

Οι "μαλακές” διεπιφάνειες υφίστανται πολλές διακυμάνσεις, οι πιο πολλές από τις οποίες δεν 

εμφανίζονται κατά τη μελέτη σκληρών ανόργανων επιφανειών ή άκαμπτων κολλοειδών 

σωματιδίων, όπως για παράδειγμα είναι οι επιφάνειες των πρωτεϊνών. Ειδικά στην περίπτωση 

των δισδιάστατων οργανωμένων λιπιδικών δομών εμφανίζονται διακυμάνσεις τόσο κάθετα 

όσο και εγκάρσια στο επίπεδο της λιπιδικής οργάνωσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.10.
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P ER PEN D ICU LA R  FLUCTUATIONS

VvVy J  m
Perpendicular headgroup | φ  Lipid tilt distribution
fluctuations (protrusions)

Water density 
profile

l a t e r a l  FLUCTUATIONS Lateral lipid clustering

VMVty
Capillary waves

Σχήμα 2.10: Διακυμάνσεις που σχετίζονται με τις διεπιφάνειες μαλακής ύλης.|Ηι1

Κάθετα στη διεπιφάνεια υπάρχουν διακυμάνσεις που οφείλονται στην οργάνωση των 

λιπιδίων (διευθέτηση του λιπιδίου ως προς τη διεπιφάνεια και γωνία κλίσης των υδρόφοβων 

αλυσίδων) καθώς επίσης και διακυμάνσεις στην πυκνότητα και τη διαμόρφωση των μορίων 

του νερού. Αυτού του τύπου οι διακυμάνσεις προκαλούν προβλήματα στη λήψη του 

επιφανειακού προφίλ των ιόντων μέσω διαφόρων τεχνικών. Οι εγκάρσιες διακυμάνσεις 

προκαλούν μικρότερες παρεμβολές και προβλήματα κατά τη μελέτη των λιπιδικών 

στρωμάτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται καταρχάς τα τριχοειδή κύματα, τα οποία συνήθως 

έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από ότι η τάξη μεγέθους σε μοριακό επίπεδο και μπορούν να 

αγνοηθούν, οι διακυμάνσεις στην πυκνότητα των λιπιδίων καθώς και διακυμάνσεις λόγω της 

δημιουργίας συστάδων λιπιδίων μέσω της πολλαπλής πρόσδεσής τους με τα κατιόντα.1161

2.4.1.1 Μονοστιβάδες Langmuir

Τα αδιάλυτα μονομοριακά υμένια που σχηματίζονται στη διεπιφάνεια ενός υγρού από τα 

τασιενεργά μόρια ονομάζονται μονοστιβάδες Langmuir.

Για ένα φυσικοχημικό οι μονοστιβάδες Langmuir είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο για τη 

μελέτη της διευθέτησης των τασιενεργών μορίων σε δύο διαστάσεις. Οι δύο βασικές 

μεταβλητές της θερμοκρασίας και της επιφανειακής πίεσης μπορούν άμεσα να ελεγχθούν. 

Επίσης μέσω των μονοστιβάδων αυτών μπορούν να μελετηθούν ενδομοριακές 

αλληλεπιδράσεις, καθώς και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τασιενεργών μορίων της 

μονοστιβάδας και των μορίων του υποστρώματος. Αυτές μπορούν να μεταβληθούν με την 

αλλαγή της χημικής δομής του τασιενεργού μορίου (το μέγεθος της κεφαλής των υδρόφιλων
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ομάδων, το μέγεθος, την πολλαπλότητα και τις διακλαδώσεις των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων) ή με την αλλαγή των ιδιοτήτων του υποστρώματος (το pH της υδατικής φάσης, την 

παρουσία διαφόρων ιοντικών ειδών π.χ. ηλεκτρολυτών ή τη συμπαρουσία επιφανειοενεργών 

ουσιών, όπως είναι οι πρωτεΐνες και τα ένζυμα).

Οι μονοστιβάδες Langmuir είναι τέλος ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο για τους βιοφυσικούς, για 

τη διευκρίνιση του ρόλου των λιπιδίων και των πρωτεϊνών και τη μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, αλλά και με τα μόρια που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο 

των βιολογικών μεμβρανών. Επιπλέον οι μονοστιβάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

μελέτες χημικών και βιολογικών αντιδράσεων σε δύο διαστάσεις. Η επίπεδη επιφάνεια των 

μονοστιβάδων τις καθιστά προσβάσιμες σε ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών χαρακτηρισμού των 

ιδιοτήτων τους (περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο 3° Κεφάλαιο).117' 191

2.4.2 Διπλοστιβάδες

Από την ένωση δυο ή περισσότερων λιπιδικών μονοστιβάδων δημιουργείται η διπλοστιβάδα, 

η οποία είναι ένα διαμοριακό λεπτό φύλλο που μπορεί να έχει μέχρι μακροσκοπικές 

διαστάσεις (έως 1 mm περίπου). Η αναπαράσταση της επίπεδης διπλοστιβάδας φαίνεται στο 

Σχήμα 2.11.

Σχήμα 2.11: Αναπαράσταση διπλοστιβάδας.

Η κινητήρια δύναμη για το σχηματισμό των διπλοστιβάδων είναι οι υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις, παρόλο που είναι σημαντικές και οι δυνάμεις Van der Waals που ασκούνται 

ανάμεσα στις υδρογονανθρακικές αλυσίδες. Επιπλέον εμφανίζονται ηλεκτροστατικές δυνάμεις 

και δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των πολικών κεφαλών των τασιενεργών μορίων και των μορίων 

του νερού που είναι σε επαφή με αυτές.

Εκτός από τις επίπεδες μεμβρανικές διπλοστιβάδες, ανάλογες δομές είναι τα λιπιδικά 

κυστίδια (λιποσώματα), τα οποία είναι υδατικά διαμερίσματα που περικλείονται από μια ή 

περισσότερες λιπιδικές διπλοστιβάδες. Δημιουργούνται από την ένωση των άκρων μιας
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επίπεδης διπλοστιβάδας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένες υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες. Η δομή των κυστιδίων φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. (Σχήμα 2.12).
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Σχήμα 2.12: Αναπαράσταση λιπιδικού κυστιόίου.

2.4.3 Μικύλια

Τα μικύλια (Σχήμα 2.13) είναι πολυμοριακά συσσωματώματα τασιενεργών μορίων που 

έχουν τη μορφή ελαιωδών σταγόνων κολλοειδών διαστάσεων. Στα υδατικά μικυλιακά 

διαλύματα τα τασιενεργά μόρια έχουν τις υδρόφιλες κεφαλές τους στο εξωτερικό του 

μικυλίου.'13'20·221

Σχήμα 2.13: Αναπαράσταση σφαιρικού μικυλίου.

Στον πυρήνα βρίσκονται οι υδρόφοβες υδρογονανθρακικές αλυσίδες ενώ στο κέλυφος 

διευθετούνται με κάποιο προσανατολισμό οι πολικές κεφαλές των λιπιδίων. Τα μόρια του 

νερού και τα ιόντα που βρίσκονται στο περιβάλλον του μικυλίου μπορούν να εισχωρήσουν 

στην πολική περιοχή του μικυλίου, να κατανεμηθούν μέσα και γύρω από αυτή και έτσι να 

αλληλεπιδρούν με τα μόρια των λιπιδίων. Η κατανομή αυτή εξαρτάται από το είδος της 

πολικής περιοχής καθώς και το είδος και τη συγκέντρωση των ιόντων. Η εσωτερική δομή των 

μικυλίων αναπαρίσταται σχηματικά πιο κάτω.
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Σχήμα 2.14: Εσωτερική δομή των ιοντικών μικυλίων. (Με μπλε κύκλους αναπαριστώνται τα 
μόρια του νερού, με ροζ τα ανιόντα και με πράσινα τα κατιόντα που βρίσκονται στο περιβάλλον

των μικυλίων).

Οι φυσικοχημικές, οι θερμοδυναμικές, οι δομικές και οι ηλεκτρικές ιδιότητες των 

μικυλιακών συστημάτων επηρεάζονται τόσο από το είδος του τασιενεργού όσο και από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκεται.

2.4.3.1 Θερμοδυναμικές και Δομικές Ιδιότητες των Μικυλιακών Συστημάτων

2.4.3.1.1 Κρίσιμη Συγκέντρωση Μικυλιοποίησης

Η διαδικασία σχηματισμού των μικυλίων ονομάζεται μικυλιοποίηση και είναι αυθόρμητη. 

Τα μικύλια σχηματίζονται σε υδατικά διαλύματα κυρίως από τασιενεργά που έχουν μία μόνο 

αλυσίδα και μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια ανά κεφαλή, α0. Για να γίνει σημαντικός σε έκταση ο 

σχηματισμός των μικυλίων, πρέπει η συγκέντρωση του τασιενεργού να ξεπεράσει την κρίσιμη 

συγκέντρωση μικυλιοποίησης, cmc. Η παράμετρος αυτή επηρεάζεται από ένα πλήθος 

παραγόντων, όπως ο αριθμός των ανθράκων της υδρογονανθρακικής αλυσίδας, η δυσκαμψία 

της, καθώς και η θερμοκρασία.18'9'Ι4 23]

Οι τιμές της cmc των μικυλίων διπολικών τασιενεργών είναι μεγαλύτερες από εκείνες για τα 

μη ιοντικά τασιενεργά με ίδιο μέγεθος υδρογονανθρακικών αλυσίδων, γεγονός που οφείλεται 

στις ενδομικυλιακές απώσεις μεταξύ των διπολικών κεφαλών. Είναι όμως μικρότερες σε
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σύγκριση με τις τιμές των ιοντικών τασιενεργών υποδεικνύοντας ότι οι απώσεις μεταξύ των 

διπολικών κεφαλών είναι μικρότερες από τις απώσεις των κεφαλών που φέρουν καθαρό 

φορτίο.1241

Με την αύξηση του μήκους της υδρόφοβης υδρογονανθρακικής αλυσίδας μειώνεται η cmc 

και αυξάνεται ο αριθμός συσσωμάτωσης των μικυλίων. Η συμπεριφορά αυτή είναι κοινή για 

όλα τα μικύλια, ανεξαρτήτως φορτίου όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.

Σχήμα 2.15: Διάγραμμα της κρίσιμης συγκέντροισης μικυλιοποίησης ως συνάρτηση του
μήκους της αλυσίδας για διάφορα τασιενεργά (Sodium alkylsulfonates -  Ιοντικά τασιενεργά, 

Diniethylalkvlammoniopropanesulfonates — Διπολικά τασιενεργά, Dimethylalkylamine Oxides —
Μη ιοντικά τασιενεργά).1251

Σημαντική επίδραση στις χαρακτηριστικές δομικές παραμέτρους των διπολικών μικυλίων 

διαδραματίζει το είδος της πολικής κεφαλής των διπολικών τασιενεργών. Συγκεκριμένα με την 

αύξηση του μεγέθους του ατόμου το οποίο φέρει το θετικό φορτίο (Χ+) ή της ομάδας που 

φέρει αρνητικό φορτίο (Y‘) η cmc μειώνεται. Η σειρά μείωσης της cmc είναι η ακόλουθη:

(Χ+): Ν>Ρ, (Υ ): C 0 0 > S 0 3 > 0 S 0 3'

Με την αύξηση του μεγέθους των αλκυλικών ομάδων που είναι ενωμένες με το θετικά 

φορτισμένο άτομο του διπολικού μορίου μειώνεται η cmc.

Στις πλείστες περιπτώσεις η μείωση της cmc συνοδεύεται από αύξηση του μοριακού βάρους 

του μικυλίου.1251 Η παρουσία των ιοντικών ειδών είναι δυνατόν να επηρεάσει την κρίσιμη 

συγκέντρωση μικυλιοποίησης, cmc.
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2.4.3.1.2 Δομή των Μικυλίων

Τα μικύλια είναι κυρίως σφαιρικά, αλλά μπορεί να έχουν δισκοειδές, κυλινδρικό ή 

ελλειψοειδές σχήμα. Το σχήμα τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μοριακή γεωμετρία 

της τασιενεργού ένωσης, αλλά και από τις συνθήκες που επικρατούν όπως η θερμοκρασία, το 

pH, καθώς και η συγκέντρωση και ο τύπος των ηλεκτρολυτών που προστίθενται στο διάλυμα.

2.4.3.1.3 Αριθμός Συσσωμάτωσης

Βασική παράμετρος που χαρακτηρίζει τα μικύλια είναι ο αριθμός συσσωμάτωσης, που είναι 

ο μέσος αριθμός τασιενεργών μορίων που συμμετέχουν στο κάθε μικύλιο.

2.4.3.1.4 Αριθμός Εφυδάτωσης

Ο αριθμός των μορίων νερού ανά λιπιδικό μόριο που συμμετέχει στο μικύλιο αναφέρεται ως 

αριθμός εφυδάτωσης.

2.4.3.2 Ηλεκτρικές ιδιότητες των μικυλίων

Τα μικύλια που σχηματίζονται σε καθαρό νερό από τασιενεργά μόρια που έχουν διπολικό 

χαρακτήρα δεν έχουν συνολικό επιφανειακό φορτίο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

ανιχνευθεί ηλεκτροστατικό δυναμικό στην επιφάνειά τους (Σχήμα 2.16).

Σχήμα 2.16: Διπολικά μικύλια σε καθαρό νερό (αριστερή εικόνα) και σε διάλυμα
ηλεκτρολύτη (δεξιά εικόνα).

Η επιφάνεια των μικυλίων μπορεί ωστόσο να αποκτήσει φορτίο με δύο μηχανισμούς:

1) Με προσρόφηση ή πρόσδεση ιόντων. Η παρουσία ηλεκτρολύτη στο περιβάλλον του 

μικυλίου και η διαφορετική εκλεκτικότητα των ιόντων για την επιφάνεια έχει ως αποτέλεσμα
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τη διαφορετική κατανομή των ιόντων γύρω και πάνω στο μικύλιο. Η κατανομή αυτή 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του άλατος που χρησιμοποιείται, αλλά και από το είδος των 

ιόντων του. Σαν αποτέλεσμα το μικύλιο αποκτά αρνητικό ή θετικό επιφανειακό δυναμικό.

2) Με αλλαγή του pH του διαλύματος. Η μείωση του pH κάτω από το pKa των αρνητικά 

φορτισμένων ομάδων -  φωσφορική, καρβοξυλική και θειική ομάδα έχει ως αποτέλεσμα το 

μικύλιο να φορτισθεί θετικά.

Η απόκτηση φορτίου στην επιφάνεια των σωματιδίων τροποποιεί την κατανομή των ιόντων 

του περιβάλλοντος του σωματιδίου, δημιουργώντας μια ηλεκτρική διπλοστιβάδα γύρω από 

κάθε σωματίδιο (Σχήμα 2.17).

Electrical double 
layer

Slipping plane

Particle with negative 
surface charge

Diffuse layer

Z eia  potential

Distance from particle surface

Σχήμα 2.17: Σχηματική αναπαράσταση του επιφανειακού δυναμικού, του δυναμικού Stern και
του ζήτα δυναμικού.1'1

Η υγρή στιβάδα που περιβάλλει τα κολλοειδή σωματίδια μπορεί να χωριστεί σε δύο 

τμήματα. Το εσωτερικό τμήμα αποτελείται από ιόντα με αντίθετο φορτίο από αυτό που έχει 

αποκτήσει το σωματίδιο, τα οποία προσκολλώνται στην επιφάνειά του δημιουργώντας ένα 

συμπαγές στρώμα, γνωστό ως στιβάδα Stern. Γύρω από το συμπαγές αυτό στρώμα 

σχηματίζεται ένα διάχυτο νέφος ιόντων. Οι δύο αυτές περιοχές χωρίζονται από ένα 

διαχωριστικό επίπεδο, το επίπεδο Stern, το οποίο είναι τοποθετημένο παράλληλα με την 

επιφάνεια και σε μια απόσταση περίπου ίση με την ακτίνα των εφυδατωμένων ιόντων. Το 

δυναμικό που επικρατεί στη στιβάδα αυτή είναι διαφορετικό από το επιφανειακό δυναμικό, ψ5, 

και ονομάζεται δυναμικό Stern, \(/d. Σε κάπως πιο μεγάλη απόσταση από την επιφάνεια του 

σωματιδίου βρίσκεται το επίπεδο διάτμησης, η θέση του οποίου συνήθως δεν είναι ακριβώς
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γνωστή. Η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ του στρώματος διάτμησης και της 

κυρίως μάζας του διαλύματος ορίζεται ως δυναμικό Ζήτα (Zeta potential) ή ηλεκτροκινητικό 

δυναμικό και είναι ελαφρώς μικρότερη από το i|/d.

Το μέγεθος του ζήτα δυναμικού αποτελεί μια ένδειξη για τη δυναμική σταθερότητα των 

κολλοειδών συστημάτων. Επειδή μπορεί να μετρηθεί σχετικά εύκολα με πειράματα 

τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης χρησιμοποιείται συχνά για να χαρακτηρίσει τις επιφανειακές και 

ηλεκτρικές ιδιότητες των πορωδών υλικών, των μεμβρανών, των πολυμερών και των 

μικυλίων.

2.4.3.3 Διαλυτοποίηση Μορίων στο Εσωτερικό των Μικυλίων

Τα υδατικά διαλύματα των τασιενεργών μπορούν να διαλυτοποιήσουν οργανικά μόρια που 

είναι αδιάλυτα στο νερό. Αυτό γίνεται για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες της κρίσιμης 

συγκέντρωσης μικυλιοποίησης (cmc) και συμβαίνει στο εσωτερικό των μικυλίων. Η ακριβής 

περιοχή διαλυτοποίησης στο μικύλιο καθορίζεται από την ισορροπία των ηλεκτροστατικών 

και υδρόφοβων διαμοριακών δυνάμεων. Οι πιθανές περιοχές διαλυτοποίησης ουσιών στα 

μικύλια φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα (Σχήμα 2.18).

(α) (β) (γ)

Σχήμα 2.18: ΙΙεριοχές πιθανής διαλυτοποίησης μορίων στα μικύλια.

Οι υδρογονανθρακικές και οι μη πολικές αλυσίδες διαλυτοποιούνται στο εσωτερικό του 

μικυλίου, στον πυρήνα (Σχήμα 2.18(a)), ενώ ενώσεις με τασιενεργό χαρακτήρα όπως οι 

αλειφατικές αλκόλες και τα λιπαρά οξέα διαλυτοποιούνται στο εσωτερικό του μικυλίου με 

συγκεκριμένο προσανατολισμό (Σχήμα 2.18(β)). Υπάρχει, τέλος, η δυνατότητα το οργανικό 

μόριο να βρίσκεται “προσκολλημένο” στην επιφάνεια του μικυλίου (Σχήμα 2.18(γ)).|Χ|

Η διαλυτοποίηση ουσιών στα μικύλια, εκτός από την ευρεία εφαρμογή που βρίσκει στην 

παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν αδιάλυτα στο νερό συστατικά, στη 

χρήση απορρυπαντικών, κλπ αποτελεί και μια πολύ χρήσιμη ιδιότητα στην οποία στηρίζεται η
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μέτρηση χαρακτηριστικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων των μικυλίων, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια.

2.5 Λιπίδια που Χρησιμοποιούνται στην Παρούσα Διδακτορική Διατριβή

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκε το φωσφολιπίδιο 1,2 Διπαλμιτοϋλ- 

γλυκερο-3-φωσφατιδυλοχολίνης, DPPC, και το συνθετικό λιπίδιο δωδεκυλοφωσφοχολίνη, 

DPC.

2.5.1 Φωσφολιπίδιο 1,2 Διπαλμιτοϋλ-γλυκερο-3-φωσφατιδυλοχολίνης, DPPC

Το μόριο του φωσφολιπιδίου DPPC είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο διπολικό λιπίδιο. Η 

πολική κεφαλή του λιπιδίου είναι κεφαλή φωσφατιδυλοχολίνης, ενώ το υδρόφοβο του μέρος 

αποτελείται από δύο υδρογονανθρακικές αλυσίδες 16 ατόμων άνθρακα.

ο

Σχήμα 2.19: Δομή του φωσφολιπιδίου DPPC.

Το φωσφολιπίδιο DPPC επιλέγεται πολύ συχνά σε μελέτες μονοστιβάδων. Αυτό οφείλεται 

στο ότι οι φωσφατιδυλοχολίνες είναι τα κύρια συστατικά των λιπιδικών διπλοστιβάδων των 

κυτταρικών μεμβρανών των θηλαστικών και των τασιενεργών στις κυψελίδες του πνεύμονα. 

Τα τασιενεργά αυτά αποτελούνται από 90% λιπίδια, από τα οποία 80-90% είναι φωσφολιπίδια, 

70-80% είναι φωσφατιδυλοχολίνες, από τα οποία τα μισά είναι 

διπαλμιτοϋλφωσδατιδυλοχολίνες. Συνεπώς, το DPPC αποτελεί πολύ καλό σύστημα για 

βιολογικές μελέτες. Τα μόρια του DPPC μπορούν να σχηματίσουν σταθερές μονοστιβάδες στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα αλλά επίσης και διπλοστιβάδες σε υδατικά διαλύματα. Οι 

μονοστιβάδες του μορίου αυτού έχουν μελετηθεί στο παρελθόν και συνεχίζουν να μελετούνται 

μέσω διαφόρων τεχνικών τόσο σε καθαρή διεπιφάνεια νερού-αέρα1' 6'291 όσο και στην 

παρουσία άλλων μορίων π.χ. πρωτεϊνών, ενζύμων, του DNA κλπ. Η μεγάλη χρήση του μορίου 

αυτού οφείλεται επίσης στο ότι οι μονοστιβάδες του είναι πλέον καλά χαρακτηρισμένες και σε 

θερμοκρασία δωματίου μεταπίπτουν από την υγρή εκτεταμένη φάση, LE, στην υγρή 

συμπυκνωμένη φάση, LC, δια μέσω ενός χαρακτηριστικού πλατό.11926 281
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2.5.2 Συνθετικά Λιπιδικά Μόρια Ανάλογα του Φωσφολιπιδίου DPPC. Το μόριο της 

Δωδεκυλοφωσφοχολίνης, DPC

Το τασιενεργό μόριο της δωδεκυλοφωσφοχολίνης, DPC, είναι συνθετικό λιπίδιο που 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα μόρια στις μελέτες βιολογικών 

συστημάτων. Αποτελεί ένα από τα πολύ καλά χαρακτηρισμένα αλλά και ρεαλιστικά μοντέλα 

των μεμβρανικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας κυρίως για τη μελέτη της 

πρόσδεσης των πρωτεϊνών και των πεπτιδίων στα λιπίδια.'30 311 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

DPC είναι ένα από τα δύο τασιενεργά (το άλλο είναι το SDS) που χρησιμοποιούνται κυρίως 

στις δομικές βιολογικές μελέτες.

Η πολική κεφαλή του τασιενεργού μορίου αποτελείται από μια αρνητικά φορτισμένη 

φωσφορική ομάδα συνδεδεμένη διά μέσου δύο μεθυλικών ανθράκων με τη θετικά φορτισμένη 

ομάδα του τριμεθυλαμμωνίου. Η πολική κεφαλή του DPC είναι πανομοιότυπη με αυτή των 

φωσφολιπιδίων που έχουν ως πολικό μέρος κυρίως το μόριο της χολίνης. Η κατεύθυνση που 

έχει το δίπολο της χολίνης είναι η πιο διαδεδομένη στις κυτταρικές μεμβράνες, καθώς το 

αρνητικό φορτίο (φωσφορική ομάδα) είναι πιο κοντά στον υδρόφοβο πυρήνα του μορίου από 

το θετικό φορτίο (φορτισμένη αμινοομάδα). Λόγω της κεφαλής του, το DPC υπερτερεί του 

αρνητικά φορτισμένου τασιενεργού SDS όσο αφορά τη μίμηση των κυτταρικών μεμβρανών. 

Σε αντίθεση με τα δίπολα των δύο ομάδων διπολικών μικυλίων των σουλφοβεταϊνών και 

καρβοξυβεταϊνών, που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στις μελέτες των ιοντικών επιδράσεων, 

το ηλεκτρικό δίπολο των μορίων της φωσφοχολίνης έχει αντίθετη διεύθυνση. Η υδρόφοβη 

ουρά του DPC αποτελείται από μία υδρογονανθρακική αλυσίδα 12 ανθράκων, σε αντίθεση με 

τα φωσφολιπίδια, τα οποία ως υδρόφοβο μέρος έχουν δύο υδρογονανθρακικές αλυσίδες που 

ποικίλουν ως προς τον αριθμό των ανθράκων. Λόγω αυτής της διαφοράς, το DPC σχηματίζει 

σε υδατικό διάλυμα μικύλια, αντίθετα με τα αντίστοιχα φωσφολιπίδια που σχηματίζουν 

διπλοστιβάδες.

Η δομή του μορίου του DPC φαίνεται στο Σχήμα 2.20.

ο

II
ch2ch2 ο -----ρ— ο ------ CH2 (CH2),o CH3

O'

Σχήμα 2.20: Δομή του μορίου της δωδεκυλοφοισφοχολίνης, DPC.

Η κρίσιμη συγκέντρωση μικυλιοποίησης του DPC στο νερό στους 20°C έχει βρεθεί 

πειραματικά να κυμαίνεται μεταξύ l.l-1.5m M .,32'35nl Το σχήμα των σχηματιζόμενων μικυλίων

h3c

H ,C -
\.

-Ν -
/

H,C
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έχει αναφερθεί ότι είναι σφαιρικό ή ελλειπτικό σε κάποιο βαθμό. Τα μικύλια μπορεί να 

θεωρηθούν ότι έχουν τη δομή πυρήνα-κελύφους. Στον πυρήνα βρίσκονται οι υδρόφοβες 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες ενώ στο κέλυφος διευθετούνται με κάποιο προσανατολισμό οι 

διπολικές κεφαλές των λιπιδίων. Τα μικύλια παραμένουν σταθερά σε μεγάλο εύρος 

συγκεντρώσεων τασιενεργού και σε εύρος θερμοκρασιών 10-50°C. 4' Στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 2.1) φαίνονται οι φυσικοχημικές και οι δομικές πληροφορίες για τα 

μικύλια του DPC που βρέθηκαν από διάφορους ερευνητές και έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή 

στη βιβλιογραφία.

Πίνακας 2.1: Φυσικοχημικές και δομικές πληροφορίες των μικυλίων του DPC.

Παράμετρος

πουμετρήθηκε
Πειραματική Μέθοδος DPC στονερό

Κρίσιμη συγκέντρωση 

μικυλιοποίησης, 

cmc

Φθορισμός 

(Rhodamine 6G)133*
1.1 mM

Δυναμική Σκέδαση φωτός1321 1.16 ±0.06 mM

Bubble Method1341 1.1 mM

31PN M Rl34J 1.1 mM

Πλακίδιο W ilhelm y^ 1.1 mM

(dn/dC) Δείκτης Διάθλασης’321 0.1405 ±0.0007 cm3/g

Αριθμός συσσωμάτωσης,

Nag

Αναλυτική Υπερφυγοκέντριση13 31 56.0 ±5 μονομερή/μικύλιο

Σκέδαση Φωτός1321 56.0±1.4 μονομερή/μικύλιο

Πυρηνικός Μαγνητικός 

Συντονισμός (Μετρήσεις Διάχυσης 

PFG) (CDpc=228mM, Τ=310Κ)[30]

44 ±5 μονομερή/μικύλιο

Μοριακή Προσομοίωση' 49-86 μονομερή/μικύλιο

Σκέδαση Ακτίνων X υπό μικρή 

Γωνία1'7'

60-70 μονομερή/μικύλιο 

Αύξηση με τη μείωση της 

συγκέντρωσης του DPC

Συσχετισμός του αριθμού 

συσσωμάτωσης με το
Μοριακή Προσομοίωση1381

Nag Σχήμα

40
Ελλειψοειδή -  
ατρακτοειδή
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σχήμα των μικυλίων
54 Σφαιρικά

65 Σφαιρικά

Μοριακή Προσομοίωση1391 60
Ελλειψοειδή -  
ατρακτοειδή

Επιφάνεια ανά μόριο, α Σκέδαση φωτός132 401 85±2.2 Α2

Αναλυτική Υπερφυγοκέντριση13’' 47 Α

Δυναμική Σκέδαση φωτός1331 55 Α

Δυναμική Σκέδαση φωτός1321 57.0±0.5 Α

Διάμετρος μικυλίου Στατική Σκέδαση φωτός1321 40.0±0.5 Α

(Ισοδύναμης Σφαίρας) Πυρηνικός Μαγνητικός 

Συντονισμός (Μετρήσεις Διάχυσης 

PFG)[30]

37.3 ±0.6 A

Μοριακή Προσομοίωση' 1 42-44 Α

Μέγιστο πάχος 

εφυδατωμένου κελύφους

Αναλυτική Υπερφυγοκέντριση13'1 6 ±2 Α

Σκέδαση Ακτίνων X υπό μικρή 

Γωνία1371
2.6-3.0 Α

Βαθμός Εφυδάτωσης Μοριακή Προσομοίωση1411
C 3 -C 1 2  -  f=0.18 

C2-Ci και Cy-Ci -f= 0 .70

Μέγιστη ασυμμετρία 

επιμήκους ελλειψοειδούς

Δυναμική Σκέδαση φωτός1’ 1 a/b ~ 6

Σκέδαση Ακτίνων X υπό μικρή 

Γωνία1371
a/b ~ 1.63

Τα μικύλια αυτά περιστρέφονται ελεύθερα στο διάλυμα καθιστώντας τα ένα εξαιρετικό 

εργαλείο για την επιτυχή αναπαράσταση του ανισοτροπικού περιβάλλοντος των λιπιδικών 

μεμβρανών. Είναι επίσης χρήσιμο μεμβρανομιμητικά μοντέλο για τη μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των λιπιδίων με διάφορα πεπτίδια μέσω διαφορετικών 

τεχνικών133’42-471

2.6 Κατηγορίες Άλλων Διπολικών Μορίων που έχουν Χρησιμοποιηθεί για τις 

Μελέτες των Ειδικών Ιοντικών Αλληλεπιδράσεων

Παρόλο που οι μονοστιβάδες του DPPC και τα μικυλιακά συστήματα του DPC έχουν 

ευρέως χρησιμοποιηθεί για την επίδραση διαφόρων βιολογικών μορίων σε αυτά, μέχρι στιγμής
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στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει εκτενής μελέτη των ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων με αυτά 

τα μοντέλα.1’" ls| Αντίθετα στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών 

εργασιών στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν μικύλια άλλων διπολικών τασιενεργών, τα οποία 

διαφέρουν ως προς το πολικό τους μέρος, το μήκος της υδρογονανθρακικής τους αλυσίδας και 

ως προς τον αριθμό των ανθράκων που λειτουργούν ως γέφυρα των δύο αντίθετα φορτισμένων 

κέντρων.

Η μια κατηγορία περιλαμβάνει τα μόρια των σουλφοβεταϊνών (CnHn+iN R^CF^mSO.O· Η 

διπολική κεφαλή των τασιενεργών μορίων αποτελείται από μια θετικά φορτισμένη αμινομάδα 

η οποία είναι άμεσα προσαρτημένη στην υδρογονανθρακική αλυσίδα ενώ το αρνητικό φορτίο 

βρίσκεται μακρύτερα από το υδρόφοβο τμήμα και αποτελείται από μια σουλφονική ομάδα. Οι 

υδρόφοβες αλυσίδες μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος (Σχήμα 2.4).

Η δεύτερη κατηγορία των διπολικών τασιενεργών μορίων που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι οι 

καρβοξυβετάΐνες (CnHnl iN+(CH3)2(CH2)xC00'). Η διπολική κεφαλή αυτών των τασιενεργών 

μορίων αποτελείται από μια θετικά φορτισμένη αμινομάδα, η οποία βρίσκεται κοντά στην 

υδρογονανθρακική αλυσίδα, ενώ το αρνητικό φορτίο βρίσκεται πιο μακριά και αποτελείται 

από μια καρβοξυλική ομάδα (Σχήμα 2.4). Η καρβοξυλική ομάδα αυτών των τασιενεργών σε 

συνθήκες χαμηλού pH προσλαμβάνει πρωτόνιο με αποτέλεσμα να σχηματίζεται κάποια 

ποσότητα κατιοντικού τασιενεργού και έτσι στο διάλυμα υπάρχει μίγμα του διπολικού και του 

κατιοντικού τασιενεργού.

Διπολικά μικύλια είναι δυνατό να δημιουργηθούν και από μονομερή φωσφατιδυλοχολίνης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι οι δύο αλειφατικές αλυσίδες του 

φωσφολιπιδίου να είναι μικρού μήκους, π.χ. με έξι έως οκτώ άνθρακες. Σχηματίζονται τότε 

μικύλια μικρού μεγέθους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μ ονοστιβάδες Langmuir και οι Τεχνικές 
Χαρακτηρισμού τους

Οι μονοστιβάδες Langmuir στη διεπιφάνεια νερού-αέρα είναι ένα εξαιρετικό 

μοντέλο για τη μελέτη της διευθέτησης των τασιενεργών μορίων σε δύο 

διαστάσεις καθώς επίσης αποτελούν ένα πολύ καλό μεμβρανομιμητικά σύστημα 

αν τα συνιστώντα μόρια είναι λεπίδια. Η  επίπεδη επιφάνεια των μονοστιβάδων 

τις καθιστά προσβάσιμες σε ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών χαρακτηρισμού των 

φυσικοχημικών, των δομικών και των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων. Για τη μελέτη 

της επίδρασης των ανιόντων της σειράς Hofmeister στις μονοστιβάδες του 

DPPC χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές LB και ΒΑΜ για τις φυσικοχημικές μελέτες 

και οι GIXD, IRRAS, και SFG για τη λήψη πληροφοριών για τις δομικές 

ιδιότητες. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις πιο πάνω τεχνικές, στο 

θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε μιας και πως μέσα από αυτές μπορούν να 

αναλυθούν τα πειραματικά δεδομένα και να εξαχθούν οι κατάλληλες παραμέτροι 

των υπό μελέτη μονοστιβάδων στην απουσία και στην παρουσία ηλεκτρολυτών.

3.1 Μελέτη Μονοστιβάδων Τασιενεργών Μορίων στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα

Η μελέτη των μονοστιβάδων τασιενεργών μορίων στη διεπιφάνεια νερού-αέρα αποτελεί ένα 

πολύ σημαντικό και συναρπαστικό κλάδο της φυσικοχημείας με πολλές εφαρμογές στην 

επιστήμη και τεχνολογία, ιδιαίτερα στη χημεία, στη φυσική, στη βιολογία και στην επιστήμη 

των υλικών. Η μελέτη των μονομοριακών στιβάδων Langmuir έχει δύο σκοπούς: Καταρχάς 

την προσπάθεια διευκρίνισης της οργάνωσης και της διαμόρφωσης των τασιενεργών μορίων
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σε ένα περιορισμένο δισδιάστατο περιβάλλον (διεπιφάνεια νερού-αέρα), καθώς επίσης και την 

εύρεση των συνθηκών εκείνων όπου τα τασιενεργά μόρια μπορούν να μεταφερθούν σε στερεά 

υποστρώματα για τη δημιουργία των μονοστρωματικών και πολυστρωματικών υμενίων 

Langmuir-Blodgett με ελεγχόμενο πάχος και αρχιτεκτονική, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε οπτικές και ηλεκτρικές συσκευές. (Δείτε επίσης την 

σημαντικότητα μελέτης των μονοστιβάδων στο Υποκεφάλαιο 2.4.1.1) Για το σκοπό αυτό 

γίνεται συνεχώς προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη βελτίωση μεθόδων, με τις οποίες 

μπορούν να μελετηθούν in situ η οργάνωση και η διευθέτηση των μορίων στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν μικροσκοπικές και φασματοσκοπικές τεχνικές, 

οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους που 

περιλαμβάνουν τη μέτρηση της επιφανειακής πίεσης και του επιφανειακού δυναμικού. Στον 

Πίνακα 3.1 φαίνονται συνοπτικά όλες οι διαθέσιμες στις μέρες μας τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των επιπλεουσών μονοστιβάδων και οι πληροφορίες που 

μπορούν να ληφθούν από την κάθε μια. Με τις τεχνικές αυτές μπορεί να γίνει πλήρης 

χαρακτηρισμός των φυσικοχημικών, των θερμοδυναμικών, των δομικών και των ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων των μονοστιβάδων, και να ληφθούν πληροφορίες για το πάχος, τη λιπιδική 

πυκνότητα, τη λιπιδική κάλυψη, τη διαμόρφωση και οργάνωση των τασιενεργών μορίων, την 

ατομική σύνθεση, τη χημική σύνθεση, τη χημική δομή κλπ.

Πίνακας 3.1: Ανασκόπηση των διαφορετικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για το
χαρακτηρισμό των μονοστιβάδων Langmuir.1'

Επιφανειακή Τεχνική Πληροφορίες που προκύπτουν από την τεχνική

Ισόθερμα Διαγράμματα 
Επιφανειακής Πίεσης- 
Επιφάνειας ανά μόριο

Πληροφορίες για το σχηματισμό των μοριακών στρωμάτων, τη 
μοριακή επιφάνεια, τις φάσεις και φασικές μεταπτώσεις, τον 
τρόπο και τη συμπεριφορά κατάρρευσης της μονοστιβάδας, την 
αλληλεπίδραση της μονοστιβάδας με άλλα είδη που βρίσκονται 
στο υπόστρωμα, τη σταθερότητα της μονοστιβάδας, την πορεία 
χημικών και φωτοχημικών αντιδράσεων, τη μελέτη μικτών 
στιβάδων και το επίπεδο μίξης τους.

Ισόθερμα Διαγράμματα 
Επιφανειακού 

Δυναμικού-Επιφάνειας 
ανά μόριο

Πληροφορίες για τον προσανατολισμό των μοριακών διπόλων 
και συνεπώς τη διαμόρφωση των μορίων και των μοριακών 
ομάδων, την ομοιογένεια του υμενίου, την προσέγγιση των 
μορίων στα πρώτα στάδια της συμπίεσης, τη συσσωμάτωση, την 
αλληλεπίδραση της μονοστιβάδας με άλλα είδη που βρίσκονται 
στο υπόστρωμα, την πορεία χημικών και φωτοχημικών 
αντιδράσεων.

Μετρήσεις Αγωγιμότητας
Πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολικών 
κεφαλών ακόμα και στα πρώτα στάδια της συμπίεσης, δεσμοί
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υδρογόνου.
Μετρήσεις ρεύματος 
εκτοπισμού Maxwell

Πληροφορίες για τη συσσωμάτωση και τις φωτοχημικές 
αντιδράσεις.

Μικροσκοπία Γωνίας 
Brewster

Πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, το μέγεθος 
και το σχηματισμό νησίδων, τις φάσεις και φασικές 
μεταπτώσεις, τη συνύπαρξη των φάσεων, τη συμπεριφορά 
κατάρρευσης της μονοστιβάδας, την επίδραση της 
θερμοκρασίας και άλλων ειδών στις σχηματιζόμενες νησίδες.

Μικροσκοπία Φθορισμού
Πληροφορίες για το σχηματισμό νησίδων, τις μοριακές φάσεις 
τις φασικές μεταπτώσεις και τη συνύπαρξη των φάσεων.

Φασματοσκοπία UV-VIS
Πληροφορίες για την παρουσία χρωμοφόρων, τη συσσωμάτωση 
και τις ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις.

Φασματοσκοπία 
Ανάκλασης 

Απορρόφησης 
Υπερύθρου, 1RRAS

Πληροφορίες για τις λειτουργικές ομάδες και τη διαμόρφωσή 
τους, τη διευθέτηση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων και των 
πολικών κεφαλών, το βαθμό ιονισμού, το βαθμό εφυδάτωσης 
και το σχηματισμό δεσμών υδρογόνου, τη δευτεροταγή δομή 
των πρωτεϊνών και των πεπτιδίων.

Φαματοσκοπία Raman
Πληροφορίες για τις λειτουργικές ομάδες, τη διαμόρφωση και 
τη διευθέτηση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, τη 
διευθέτηση της μονοστιβάδας.

Περίθλαση Ακτίνων X 
υπό Μικρή Γωνία, GIXD

Πληροφορίες για την εντός επιπέδου κρυσταλλική δομή της 
μονοστιβάδας, τις διαστάσεις της μοναδιαίας κυψελίδας, τη 
διαμόρφωση και τη γωνία κλίσης των υδρογονανθρακικών 
αλυσίδων, τις διάφορες φάσεις που σχηματίζονται, τη 
συμπιεστότητα της μονοστιβάδας.

Ανάκλαση Ακτίνων X 
και Νετρονίων

Πληροφορίες για τη νανοδομή της επιφάνειας και της 
διεπιφάνειας, το πάχος του μονομοριακού στρώματος, τις 
αλληλεπιδράσεις της μονοστιβάδας με ιοντικά είδη και την 
πορεία επιφανειακών αντιδράσεων.

Γένεση Δεύτερης 
Αρμονικής, SHG

Πληροφορίες για την πυκνότητα της επιφάνειας της 
μονοστιβάδας, το pKa και το βαθμό ιονισμού των ιοντικών 
ομάδων και τον προσανατολισμό των μορίων μέσα στη 
μονοστιβάδα.

Γένεση Αθροίσματος 
Συχνοτήτων, SFG

Πληροφορίες για τον προσανατολισμό και τις αλλαγές στη 
διαμόρφωση της δομής της μονοστιβάδας στη διεπιφάνεια, τις 
φασικές μεταπτώσεις, τη διαμόρφωση και τη γωνία κλίσης των 
υδρογονανθρακικών αλυσίδων και τη διευθέτηση των πολικών 
κεφαλών, την επιφανειακή λιπιδική πυκνότητα των 
μονοστιβάδων.

Ελλειψομετρία
Πληροφορίες για το πάχος της μονοστιβάδας, τις οπτικές 
σταθερές της, τις φασικές μεταπτώσεις.

Ρεολογικές Μετρήσεις
Πληροφορίες για την ιξωδοελαστική συμπεριφορά της 
μονοστιβάδας, τις ρεολογικές (φάσεις μικροδομής) 
μεταπτώσεις.
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Για τον πληρέστερο δυνατό χαρακτηρισμό μιας μονοστιβάδας θα πρέπει να γίνεται 

συνδυασμός αποτελεσμάτων από δύο ή περισσότερες συμπληρωματικές επιφανειακές 

τεχνικές.

3.2 Λήψη Ισόθερμων Διαγραμάτων Επιφανειακής Πίεσης-Επιφάνειας ανά Μόριο

Για ένα περίπου αιώνα η κύρια πηγή θερμοδυναμικών πληροφοριών για τα μονομοριακά 

στρώματα στη διεπιφάνεια υδατικού διαλύματος-αέρα ήταν τα διαγράμματα επιφανειακής 

πίεσης - επιφάνειας ανά μόριο μιας τασιενεργής ουσίας, που λαμβάνονται κατά τη συμπίεση 

των μονοστιβάδων σε σταθερή θερμοκρασία και είναι γνωστά ως ισόθερμες. Με τη μέθοδο 

αυτή μπορεί να γίνει μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μορίων που σχηματίζουν το 

μονομοριακό στρώμα ή μεταξύ των τασιενεργών μορίων και του υποστρώματος. Επίσης 

μπορεί να γίνει διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι αλληλεπιδράσεις αυτές, 

αλλάζοντας την πολική κεφαλή ή το μήκος της αλυσίδας του τασιενεργού μορίου, καθώς 

επίσης αλλάζοντας τη θερμοκρασία, το pH ή τη σύσταση του υποστρώματος. Είναι δυνατό να 

μελετηθούν με τη μέθοδο αυτή χημικές και βιολογικές αντιδράσεις σε δύο διαστάσεις.'6'^

3.2.1 Ιστορικά Στοιχεία

Η πρώτη συστηματική μελέτη της συμπίεσης στιβάδων λαδιού στην επιφάνεια νερού 

πραγματοποιήθηκε από την Agnes Pockels το 1891. Η Pockels παρατήρησε ότι η επιφανειακή 

τάση μειώνεται απότομα όταν η μονοστιβάδα συμπιέζεται κάτω από μια συγκεκριμένη 

επιφάνεια ανά μόριο.191 Ο Lord Rayleigh ο οποίος εισηγήθηκε τη δημοσίευση της εργασίας της 

Pockels, συμπέρανε ότι τα μόρια της μονοστιβάδας, σε μικρότερες επιφάνειες, βρίσκονται 

διευθετημένα το ένα πολύ κοντά στο άλλο και τα μονομοριακά στρώματα έχουν πάχος ίσο με 

το πάχος ενός μορίου (1899).11"1 Όμως ο πρώτος που κατανόησε τη δομή που υιοθετούν τα 

μόρια στη διεπιφάνεια νερού-αέρα ήταν ο Langmuir (1917),1111 καθώς ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε "καθαρά” χημικά, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους ερευνητές που 

έκαναν χρήση του λαδιού. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Katharine Blodgett1'21 στην 

ανάπτυξη της τεχνικής παρασκευή λεπτών υμενίων σε στερεά υποστρώματα με τη μέθοδο 

αυτή.11'71

Μεγάλη εξέλιξη του τομέα αυτού έγινε τα τελευταία τριάντα χρόνια με την ανάπτυξη 

πολλών νέων πειραματικών τεχνικών που αναφέρθηκαν πιο πριν. Ο χαρακτηρισμός μιας 

μονοστιβάδας με τις πιο σύγχρονες τεχνικές γίνεται ταυτόχρονα με τη λήψη των ισόθερμων 

διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης επιφάνειας ανά μόριο, σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

σύστημα για κάθε τεχνική.
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3.2.2 Επιφανειακή Τάση

Η συνοχή ενός σώματος εξασφαλίζεται από τις διαμοριακές δυνάμεις έλξεως που ασκούνται 

μεταξύ των μορίων. Σε ένα μόριο στο εσωτερικό του υγρού η συνισταμένη των ελκτικών 

δυνάμεων είναι ίση με μηδέν, αφού τα γειτονικά του μόρια το έλκουν το ίδιο προς όλες τις 

κατευθύνσεις, και έτσι το μόριο δεν τείνει να κινηθεί προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Αντίθετα στα μόρια που βρίσκονται διευθετημένα στη διεπιφάνεια υγρού-αέρα ασκείται 

συνισταμένη ελκτική δύναμη προς το εσωτερικό του υγρού, καθώς δεν ασκείται ουσιαστικά 

καμία ελκτική δύναμη από την αραιή αέρια φάση, ενώ τα μόρια της υγρής φάσης 

εξακολουθούν να ασκούν ελκτικές δυνάμεις (Σχήμα 3.1).

Α έριο

0  0
--►

ο  ο
0  *  0  

4 ►
Υ γ ρ ό

<--

Σχήμα 3.1: Ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων της διεπιφάνειας και του εσωτερικού του
υγρού.

Για να αυξηθεί το εμβαδό της διεπιφάνειας θα πρέπει μόρια από το εσωτερικό του υγρού να 

μεταφερθούν σε αυτή. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπερνικηθούν οι συνεκτικές 

διαμοριακές δυνάμεις του υγρού με την επιτέλεση έργου (W) με συνέπεια η γραμμομοριακή 

ελεύθερη ενέργεια στη διεπιφάνεια να είναι μεγαλύτερη από αυτή στο εσωτερικό της υγρής 

φάσης. Η επιπλέον ελεύθερη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας που αποκτάται από το σύστημα 

είναι γνωστή ως η επιφανειακή τάση γ και δίνεται από την Εξίσωση 3.1

dwγ = -----  Εξίσωση 3.1
dA

Επιπλέον η επιφανειακή τάση μπορεί να εκφραστεί και ως η δύναμη, F, ανά μονάδα μήκους 

περιβρεχόμενης επιφάνειας, 1δ,αρρ σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση:
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  Εξίσωση 3. 2
^ δ ια β ρ

Οι μονάδες που προκύπτουν για την επιφανειακή τάση από τον πιο πάνω τύπο είναι μονάδες 

δύναμης ανά μήκος. Δηλαδή η επιφανειακή τάση είναι δύναμη ανά μονάδα μήκους που δρα 

εφαπτομενικά στην επιφάνεια με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της και αντιτίθεται σε κάθε 

προσπάθεια έκτασης της επιφάνειας.

Στο θερμοδυναμικό ορισμό της επιφανειακής τάσης, το έργο στην εξίσωση 3.1 

αντικαθίσταται από την ελεύθερη ενέργεια του Gibbs. Σε σταθερή πίεση, Ρ, και θερμοκρασία, 

Τ, η επιφανειακή τάση δίνεται από την πιο κάτω σχέση (Εξίσωση 3.3):

γ  =
dG \

Εξίσωση 3.3

Η τιμή της επιφανειακής τάσης του νερού είναι μεγάλη συγκρινόμενη με άλλα υγρά. Αυτό 

οφείλεται στους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των μορίων του, πέρα από τις δυνάμεις 

διασποράς, ενώ σε άλλα υγρά ενεργούν μόνο οι δυνάμεις διασποράς. Μερικές ενδεικτικές 

τιμές επιφανειακών τάσεων στους 20°C είναι: για το νερό 72.8 mN/m, για την 

αιθυλενογλυκόλη 46.7 mN/m, για το οκτάνιο 21.8 mN/m και για τον υδράργυρο 485 mN/m.113' 

Η επιφανειακή τάση των περισσότερων υγρών ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, 

λόγω της ελάττωσης των διαμοριακών ελκτικών δυνάμεων. Η τιμή της επιφανειακής τάσης 

του νερού στους 20°C ισούται με 72.8 mN/m, ενώ στους 25°C ισούται με 72.0 mN/m.[13‘171

3.2.3 Επιφανειακή Πίεση

Η παρουσία μονομοριακού στρώματος στη διεπιφάνεια νερού-αέρα επηρεάζει την τιμή της 

επιφανειακής τάσης του νερού. Με τη διευθέτηση των τασιενεργών μορίων στη διεπιφάνεια 

(Σχήμα 3.2) ευνοείται η διαστολή της διεπιφάνειας ούτως ώστε να διευθετούνται περισσότερα 

τασιενεργά μόρια σε αυτή. Η τάση για διαστολή της επιφάνειας εξισορροπείται από την τάση 

συστολής της διεπιφάνειας (επίδραση της επιφανειακής τάσης). Η επιφανειακή πίεση μιας 

μονοστιβάδας στην επιφάνεια του νερού ορίζεται ως η μείωση της τιμής της επιφανειακής 

τάσης ενός υγρού στην παρουσία μονοστρώματος και δίνεται από τη σχέση

π = γ0 - γ Εξίσωση 3.4

68

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ LANGMUIR ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

όπου γ 0 είναι η επιφανειακή τάση του καθαρού υγρού και γ  είναι η επιφανειακή τάση του 

υγρού στην παρουσία μονοστρώματος. Η μέγιστη τιμή επιφανειακής πίεσης που μπορεί να 

έχει κάποιο σύστημα είναι προφανώς ίση με την τιμή της επιφανειακής τάσης του καθαρού 

υγρού.

Σχήμα 3.2: Η δημιουργία μονοστιβάδας στη διεπιφάνεια νερού-αέρα από τασιενεργά μόρια 
και η αντιστάθμιση των δυνάμεων που δέχονται τα επιφανειακά μόρια προς το

εσωτερικό του υγρού από αυτή.

3.2.3.1 Μέθοδος Μέτρησης της Επιφανειακής Τάσης και Πίεσης

Για τη μέτρηση της επιφανειακής τάσης καθαρών υγρών ή μιγμάτων ή της διεπιφανειακής 

τάσης μεταξύ δύο υγρών χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι, μερικές από τις οποίες είναι οι

εξής:

1) μέθοδος επικαθήμενης σταγόνας

2) μέθοδος κρεμάμενης σταγόνας

3) μέθοδος του ζυγού Du Nouy ή μέθοδος του δακτυλίου

4) μέθοδος του πλακιδίου Wilhelmy

3.2.3.1.1 Μέθοδος Πλακιδίου Wilhelmy

Η πιο διαδεδομένη τεχνική για τον προσδιορισμό της επιφανειακής πίεσης είναι η μέθοδος 

του πλακιδίου Wilhelmy, η οποία αναπαριστάται σχηματικά στο Σχήμα 3.3. Στη μέθοδο αυτή 

χρησιμοποιείται ένα λεπτό πλακίδιο, το οποίο μπορεί να είναι κατασκευασμένο από 

λευκόχρυσο, γυαλί, μίκα, ή συμπιεσμένο χαρτί, και αναρτάται σε ένα ευαίσθητο δυναμόμετρο 

πάνω από την επιφάνεια του υγρού, έτσι ώστε να είναι μερικώς βυθισμένο στο υδατικό 

υπόστρωμα.
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Σχήμα 3.3: Πλακίδιο Wilhelmy.

Λόγω της επιφανειακής τάσης το υγρό αναρριχάται στο κάτω μέρος του πλακιδίου 

σχηματίζοντας τον μηνίσκο που φαίνεται στο Σχήμα 3.3. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο 

πλακίδιο όταν αυτό βυθιστεί στο υδατικό υπόστρωμα είναι η βαρύτητα και η επιφανειακή 

τάση επί τη διαβρεχόμενη επιφάνεια (προς τα κάτω) και η άνωση (προς τα πάνω). Για ένα 

πλακίδιο μήκους 1, πλάτους w, πάχους t, πυκνότητας υλικού ρπ, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο 

σε βάθος h, σε υγρό πυκνότητας ρ0 η συνολική δύναμη F που ασκείται προς τα κάτω είναι ίση

Γ = Ρ* g 1 w t + 2γ (t + w) cos0 - pu g t w h Εξίσωση 3.5

όπου γ η επιφανειακή τάση του υγρού, g η σταθερά βαρύτητας και θ η γωνία επαφής του 

υγρού με το πλακίδιο.

Εάν θεωρηθεί ότι το δυναμόμετρο πριν από την αναρρίχηση ήταν σε ισορροπία, τότε μετά 

από την αναρρίχηση του υγρού απαιτούνται σταθμά βάρους ίσου με το βάρος του υγρού του 

αναρριχόμενου μηνίσκου για την εξισορρόπηση του δυναμόμετρου έτσι ώστε να διατηρηθεί 

σε καθορισμένη θέση. Για ένα πλακίδιο που διατηρείται σε σταθερή θέση και είναι κάθετο 

προς την επιφάνεια, δηλαδή η γωνία επαφής είναι ίση με μηδέν (θ=0), η αλλαγή της δύναμης F 

(AF) του σχετίζεται με την αλλαγή της επιφανειακής τάσης Δγ και δίνεται από τη σχέση:

Δγ = ——- —-  Εξίσωση 3.6
2 (t + w)

Αν το πλακίδιο είναι πολύ λεπτό δηλαδή t «  w η Εξίσωση 3.6 μετατρέπεται στην 3.7.
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Δγ = —  Εξίσωση 3.7
2w

Κατά τη λήψη των ισόθερμων διαγραμμάτων π-Α χρησιμοποιείται το πλακίδιο Wilhelmy για 

μέτρηση της επιφανειακής πίεσης. Η ένδειξη του οργάνου μηδενίζεται πριν τοποθετηθεί στην 

επιφάνεια του υγρού η μονοστιβάδα, δηλαδή η επιφανειακή τάση του νερού λαμβάνεται σαν 

βάση αναφοράς. Άρα

ϊμέτρησ̂  = Υ - Υο = - π Εξίσωση 3.8

Συνεπώς η μέτρηση της επιφανειακής πίεσης μέσω της μεθόδου Wilhelmy είναι μια απλή και 

απόλυτη μέθοδος.17’13'15’181

3.2.4 Μέθοδος Langmuir-Blodgett

Η συσκευή Langmuir-Blodgett όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.4 περιλαμβάνει τη σκάφη 

που περιέχει 'υπερκαθαρό νερό” ή διάλυμα ηλεκτρολύτη. Το μονομοριακά στρώμα 

δημιουργείται με την τοποθέτηση σταγόνων διαλύματος της υπό μελέτη ουσίας μεταξύ δύο 

κινητών εμβόλων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συμπίεση της διεπιφάνειας μετά την 

εξάτμιση του διαλύτη. Η διαθέσιμη επιφάνεια για κάθε λιπιδικό μόριο μεταβάλλεται με τη 

μετακίνηση των εμβόλων και η επιφανειακή πίεση προσδιορίζεται με την ευαίσθητη τεχνική 

του πλακιδίου Wilhelmy.

Έμβολα

"Υπερκαθαρό" νερό ή 
υδατικό διάλυμα 

ηλεκτρολύτη

Σκάφη

Πλακίδιο Wilhelmy

Σχήμα 3.4: Σχηματική αναπαράσταση της συσκευής Langmuir-Blodgett.
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3.2.4.1 Σχηματισμός και Σταθερότητα της Μονοστιβάδας

Η εφάπλωση μιας πολύ μικρής ποσότητας οργανικού διαλύματος της υπό μελέτη ουσίας στη 

διεπιφάνεια νερού αέρα, μπορεί να έχει τα εξής αποτελέσματα. Η ουσία μπορεί να παραμείνει 

στην επιφάνεια του υδατικού διαλύματος ως μια συμπαγής σταγόνα αφήνοντας την υπόλοιπη 

επιφάνεια καθαρή. Μια άλλη πιθανότητα είναι η εξάπλωσή της σε όλη τη διαθέσιμη 

επιφάνεια. Τέλος μπορεί να επέλθει η διάλυσή της στο υπόστρωμα. Αυτό συμβαίνει εάν η 

υδρογονανθρακική αλυσίδα του μορίου είναι πολύ μικρή ή οι αλληλεπιδράσεις της κεφαλής με 

το υπόστρωμα είναι πολύ ισχυρές.

Για να σχηματιστεί μια σταθερή μονοστιβάδα πρέπει το έργο πρόσφυσης μεταξύ της 

αμφίφιλης ουσίας και του υδατικού υποστρώματος να είναι μεγαλύτερο από το έργο συνοχής 

μεταξύ των μορίων της ίδιας της ουσίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ουσία εξαπλώνεται 

σε ολόκληρη την επιφάνεια του νερού και μετά την εξάτμιση του διαλύτη σχηματίζει ένα 

μονομοριακό στρώμα πάχους ίσου με το μήκος ενός μορίου της ουσίας.[7 Ι4]

Η σταθερότητα του δισδιάστατου υμενίου είναι πολύ μικρή όταν η ελκτική δύναμη μεταξύ 

των μορίων της μονοστιβάδας και υποστρώματος είναι ασθενής, και τότε το υμένιο καταρρέει 

με πολύ μικρή συμπίεση. Όταν όμως υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

πολικών μονάδων των μορίων και των μορίων του υδατικού υποστρώματος, π.χ. μέσω δεσμών 

υδρογόνου, ενώ οι δυνάμεις Van der Waals μεταξύ των τασιενεργών μορίων είναι ασθενείς, 

τότε τα μόρια της μονοστιβάδας κινούνται ανεξάρτητα πάνω στην επιφάνεια, παίρνοντας 

μέρος στη μεταφορική κίνηση των μορίων του υγρού. Μια τέτοια μονοστιβάδα, όπου τα μόρια 

κινούνται ανεξάρτητα και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις είναι ασθενείς ονομάζεται “υμένιο 

αερίου” σε δύο διαστάσεις.

Όταν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων του σχηματιζόμενου μονοστρώματος πάνω στο 

υδατικό υπόστρωμα γίνουν σημαντικές λόγω ελάττωσης της διαθέσιμης επιφάνειας, τότε το 

υμένιο συμπεριφέρεται σαν δισδιάστατο υγρό. Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό πως η 

αλληλεπίδραση των μορίων του υποστρώματος με τα μόρια της τασιενεργού ουσίας είναι 

καθοριστική για τη σταθερότητα και τη φάση στην οποία μπορεί να υπάρξει η σχηματιζόμενη 

μονοστιβάδα.

Συμπερασματικά ο κύριος παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τη φυσική κατάσταση μιας 

μονοστιβάδας είναι οι πλευρικές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

εξαρτώνται από τη γεωμετρία και τον προσανατολισμό των μορίων, τη θερμοκρασία το 

μέγεθος της κεφαλής υδρόφιλων ομάδων, την πολλαπλότητα και τις διακλαδώσεις των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων, από το pH της υδατικής φάσης και το είδος των ηλεκτρολυτών 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα.
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3.2.4.2 Φασικές Μεταπτώσεις Μονοστιβάδων

Οι φασικές μεταπτώσεις καθώς και η συνύπαρξη των φάσεων γίνονται αντιληπτές από τη 

συνεχή παρακολούθηση της επιφανειακής πίεσης σε σχέση με τη διαθέσιμη επιφάνεια ανά 

μόριο. Αυτή η μέτρηση γίνεται υπό σταθερή θερμοκρασία και λαμβάνεται η ισόθερμος 

επιφανειακής πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο, π-Α.

Ο υπολογισμός της επιφάνειας που καταλαμβάνει κάθε μόριο τασιενεργού ουσίας γίνεται με 

την πιο κάτω σχέση:

Α = α Μ α
C N A V c N A V

Εξίσωση 3.9

όπου α η συνολική επιφάνεια η οποία καταλαμβάνεται από το υμένιο, Μ είναι το μοριακό 

βάρος της τασιενεργού ουσίας, C είναι η συγκέντρωση του οργανικού διαλύματος που περιέχει 

την τασιενεργή ουσία (μάζα ανά μονάδα όγκου), c είναι η ειδική γραμμομοριακή 

συγκέντρωση του ίδιου διαλύματος, V είναι ο ειδικός γραμμομοριακός όγκος και ΝΑ είναι ο 

αριθμός Avogadro.1'41

Στο Σχήμα 3.5 φαίνεται μια θεωρητική ισόθερμος π-Α με τις διάφορες φάσεις που τη 

συνοδεύουν.

Επιφάνεια ανά Μόριο, Α2/μόριο

Σχήμα 3.5: Θεωρητική ισόθερμος π-Α με τις διάφορες φάσεις στις οποίες μπορεί να μεταπίπτει 
(G: Αέρια, G-LE: Συνύπαρξη αέριας-υγρής εκτεταμένης, LE: Υγρή εκτεταμένη, LE-LC: 

Συνύπαρξη υγρής εκτεταμένης-υγρής συμπυκνωμένης, LC: Υγρή συμπυκνωμένη, S: Στερεή).
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Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν σημαίνει ότι εμφανίζονται απαραίτητα όλες αυτές οι φάσεις σε 

οποιοδήποτε ισόθερμο, καθώς η ακολουθία των φάσεων καθορίζεται από το είδος του 

τασιενεργού μορίου, τη θερμοκρασία και τη σύσταση του υποστρώματος.

3.2.4.2.1 Αέρια φάση (G)

Ο πιο απλός τύπος αμφίφιλων υμενίων είναι η αέρια φάση, στην οποία η διαθέσιμη 

επιφάνεια ανά μόριο είναι πολύ μεγαλύτερη από την επιφανειακή προβολή ενός μορίου. Οι 

αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι μεγάλες με αποτέλεσμα οι δυνάμεις συνοχής (Van der 

Waals) να είναι αμελητέες. Υπάρχει όμως ικανοποιητική αλληλεπίδραση μεταξύ των πολικών 

κεφαλών και του υδατικού υποστρώματος έτσι ώστε τα μόρια που σχηματίζουν τη 

μονοστιβάδα ούτε να μεταβαίνουν στην αέρια φάση, ούτε, λόγω του αμφίφιλου τους 

χαρακτήρα, να διαλύονται στην υδατική φάση.

Η αέρια φάση παρατηρείται στα αρχικά στάδια της συμπίεσης της μονοστιβάδας σε πολύ 

χαμηλές τιμές της επιφανειακής πίεσης (π —> 0). Η καταστατική εξίσωση που περιγράφει το 

υμένιο στη φάση ιδανικού αέριου υμένιου είναι η εξής:

nA  = kB T Εξίσωση 3.10

όπου Α η διαθέσιμη επιφάνεια ανά μόριο. Η Εξίσωση 3.10 μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε 

να ισχύει όταν το αέριο υμένιο δεν είναι ιδανικό, λαμβάνοντας υπόψη την αποκλειόμενη 

επιφάνεια που καταλαμβάνεται από τα ίδια τα μόρια:

n ( A - A 0) = k B T Εξίσωση 3.11

όπου Αο είναι σταθερά περίπου ίση με την επιφάνεια “προβολής” που καταλαμβάνεται από το 

κάθε μόριο.14,14’151

3.2.4.2.2 Συνύπαρξη Αέριας - Υγρής Εκτεταμένης Φάσης (G-LE)

Με περαιτέρω συμπίεση της μονοστιβάδας γίνεται μετάπτωση από την αέρια στην υγρή 

εκτεταμένη φάση και η μετάπτωση αυτή μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να συνοδεύεται 

από το σχηματισμό πλατό. Η φάση αυτή εμφανίζεται σε χαμηλές επιφανειακές πιέσεις, όπως 

και η καθαρή αέρια φάση.,1Χ1
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3.2.4.2.3 Υγρή Εκτεταμένη Φάση (LE)

Στην υγρή εκτεταμένη φάση η διαθέσιμη επιφάνεια ανά μόριο είναι μικρότερη από αυτή της 

αέριας φάσης, όμως εξακολουθεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη μοριακή προβολή. Οι 

αλειφατικές αλυσίδες αρχίζουν να συμπιέζονται εκτός της διεπιφάνειας και αποκτούν 

διαμορφώσεις τέτοιες, ώστε να ελαχιστοποιείται η αλληλεπίδρασή τους με τον αέρα. Τα μόρια 

αναγκάζονται να πλησιάσουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να γίνονται εμφανείς 

οι απωστικές αλληλεπιδράσεις αποκλειόμενου όγκου μεταξύ των αλειφατικών αλυσίδων 

διαφορετικών μορίων, ενώ οι πολικές κεφαλές δεν αλληλεπιδρούν. Στη φάση αυτή οι 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες διευθετούνται τυχαία με διάφορες διαμορφώσεις.

Η εξίσωση που περιγράφει την κατάσταση της υγρής εκτεταμένης φάσης στηρίζεται στο 

σενάριο του "διπλού υμενίου”, δηλαδή της ύπαρξης δύο διεπιφανειών. Οι πολικές κεφαλές που 

δεν εμφανίζουν μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι δρουν σαν αέριο 

υμένιο, ενώ η πάνω διεπιφάνεια μπορεί να υποτεθεί ότι δρα ως φάση υγρών 

υδρογονανθράκων. Η καταστατική εξίσωση στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη της εξίσωσης 

van der Waals των πραγματικών αερίων:

(π - π0)(Α  - Α0) = k Τ Εξίσωση 3.12

όπου η σταθερά πο έχει τιμή πολύ κοντά στο συντελεστή εφάπλωσης των καθαρών 

υδρογονανθράκων.

Η συμπιεστότητα της LE αναμένεται να είναι πολύ μικρότερη από αυτή της αέριας φάσης, 

όμως η φάση LE δεν είναι εντελώς ασυμπίεστη, αφού η επιφάνεια ανά μόριο μπορεί να 

μειωθεί περαιτέρω.[4’14’15·181

3.2.4.2.4 Συνύπαρξη Υγρής Εκτεταμένης-Υγρής Συμπυκνωμένης (LE-LC)

Με επιπλέον μείωση της διαθέσιμης επιφάνειας κάθε μορίου γίνεται μετάβαση από την υγρή 

εκτεταμένη, LE, στην υγρή συμπυκνωμένη, LC, φάση με την εμφάνιση συνήθως ενός πλατό 

επιφανειακής πίεσης. Το πλατό δεν είναι τελείως οριζόντιο σε πολλά συστήματα σε αντίθεση 

με τους κανόνες του Gibbs για μεταπτώσεις φάσεων σε τρεις διαστάσεις. Αυτό δημιούργησε 

διαφωνία μεταξύ των ερευνητών για το αν η μετάπτωση LE-LC είναι πραγματική φασική 

μετάπτωση πρώτης τάξης, η οποία λύθηκε όταν έγινε οπτική μελέτη του σταδίου μετάβασης. 

Οι νέες θεωρίες λένε ότι το μη οριζόντιο πλατό οφείλεται στο σχηματισμό μικρών μοριακών 

συσσωματωμάτων ή σε ανωμαλίες στην επιφάνεια ή στην ύπαρξη οποιωνδήποτε ακαθαρσιών 

στην επιφάνεια. Επίσης μπορεί να οφείλεται στο ότι η μονοστιβάδα δεν είναι σε κατάσταση 

ισορροπίας λόγω του γρήγορου ρυθμού συμπίεσης.1191
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3.2.4.2.5 Υγρή Συμπυκνωμένη Φάση (LC)

Στην υγρή συμπυκνωμένη (LC) φάση, η οποία εμφανίζεται μετά το τέλος του πλατό 

συνύπαρξης, τα μόρια βρίσκονται το ένα πολύ κοντά στο άλλο και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τους αυξάνουν αισθητά. Οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες των μορίων είναι παράλληλες 

μεταξύ τους, βρίσκονται όμως υπό κλίση σε σχέση με την επιφάνεια του νερού. Η φάση αυτή 

είναι λιγότερο συμπιέσιμη σε σχέση με την υγρή εκτεταμένη. Ομως η συμπίεσή της είναι 

δυνατή και η επιπλέον μείωση της επιφάνειας ανά μόριο της μονοστιβάδας προκαλεί τη 

σταδιακή αλλαγή της κλίσης των μορίων έτσι ώστε τελικά τα μόρια (αν έχουν τη δυνατότητα) 

να διευθετηθούν κάθετα στη διεπιφάνεια.14151

3.2.4.2.6 Στερεή Φάση (S)

Η στερεή φάση (S) εμφανίζεται μετά την υγρή συμπυκνωμένη φάση με αλλαγή της κλίσης 

της ισοθέρμου. Τα τασιενεργά μόρια στη φάση αυτή παρουσιάζουν πολύ πυκνή διάταξη και 

βρίσκονται προσανατολισμένα κάθετα στην επιφάνεια του νερού. Η αλληλεπίδρασή τους είναι 

ισχυρή και οφείλεται κυρίως στις δυνάμεις Van der Waals. Η επιπλέον μείωση της επιφάνειας 

είναι δυνατόν να προκαλέσει και αλλαγές στη διευθέτηση όχι μόνο των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων αλλά και των πολικών κεφαλών.1151

3.2.4.2.7 Κατάρρευση της Μονοστιβάδας

Οταν μια μονοστιβάδα στην LC ή S φάση συμπιεστεί περαιτέρω, οι ισόθερμες 

παρουσιάζουν ένα απότομο “σπάσιμο”, το οποίο συνδέεται με την κατάρρευση της 

μονοστιβάδας. Η πίεση στην οποία καταρρέει το μονόστρωμα είναι η μέγιστη επιφανειακή 

πίεση στην οποία η επιφάνεια μπορεί να συμπιεσθεί χωρίς να είναι εφικτές πλέον οι μοριακές 

κινήσεις. Αυτή η πίεση σχετίζεται με τη φύση της ουσίας και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του 

υποστρώματος και του πολικού μέρους του μορίου.

Σχήμα 3.6: Στάδια κατάρρευσης της μονοστιβάδας.
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Επίσης η τιμή της επιφανειακής πίεσης στην οποία θα γίνει κατάρρευση της μονοστιβάδας 

εξαρτάται και από το ρυθμό συμπίεσής της.14'18'201 Στο Σχήμα 3.6 φαίνονται τα στάδια που 

οδηγούν στην κατάρρευση της μονοστιβάδας

3.2.4.3 Παράμετροι που Επηρεάζουν τις Φασικές Μεταπτώσεις μιας Μονοστιβάδας.

Το σχήμα της ισοθέρμου π-Α και συνεπώς οι διάφορες φάσεις, στις οποίες μεταπίπτει μια 

μονοστιβάδα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν τόσο τις 

πειραματικές συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων όσο και τη χημική δομή των τασιενεργών 

μορίων. Πιο κάτω γίνεται συνοπτική αναφορά σε παραδείγματα που φαίνεται πως οι διάφορες 

παράμετροι επηρεάζουν τις ισόθερμες μονοστιβάδων διαφόρων τασιενεργών μορίων.

3.2.4.3.1 Επίδραση Μεταβολών που Σχετίζονται με το Υπόστρωμα της υπό Μελέτη 

Μονοστιβάδας στα Ισόθερμα Διαγράμματα

Μεταβολή της Θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία του υποστρώματος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις φασικές μεταπτώσεις των 

ισόθερμων διαγραμμάτων π-Α, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 3.7, όπου 

δίδεται ένα παράδειγμα από τα πολλά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία.

Σχήμα 3.7: Ισόθερμες της L-a-Διμυριστοϋλχολίνης (α-DML) σε εύρος θερμοκρασκόν.1211

Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε μετατόπιση της επιφανειακής πίεσης της φασικής 

μετάπτωσης σε μεγαλύτερες τιμές και το οριζόντιο τμήμα που υποδηλώνει το πλατό
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συνύπαρξης της υγρής εκτεταμένης με την υγρή συμπυκνωμένη φάση τείνει προς ένα σημείο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί με τη μείωση της θερμοκρασίας η θερμική κίνηση μειώνεται με 

αποτέλεσμα να έχουμε τάση της μονοστιβάδας για συμπύκνωση με συνέπεια την άμεση 

μετάπτωση της μονοστιβάδας από την αέρια στη στερεή φάση. Σε αυτή την περίπτωση η 

καθαρή υγρή εκτεταμένη φάση εξαφανίζεται.,4'14'211

Επίδραση του pH του Υποστρώματος

Σημαντική παράμετρος για τη λήψη σταθερών μονοστιβάδων είναι το pH του υδατικού 

υποστρώματος, εφόσον τα τασιενεργά φέρουν πολικές κεφαλές με ιονιζόμενες ομάδες, όπως 

καρβοξυλικές ή φωσφορικές ή αμίνες. Ανάλογα με την τιμή του pH οι ομάδες αυτές μπορεί να 

είναι ουδέτερες ή μερικώς ή πλήρως ιονισμένες. Στο Σχήμα 3.8 φαίνονται οι ισόθερμες του 

διμυριστοϋλφωσφατιδικού οξέος σε δύο διαφορετικά pH, 5.5 και 11.5 και συνεπώς δύο 

καταστάσεις ιονισμού των πολικών κεφαλών, φορτισμένη αρνητικά και διπλά αρνητικά, 

αντίστοιχα. Όσο πιο ψηλό είναι το pH τόσο χαμηλότερη θερμοκρασία απαιτείται για την 

εμφάνιση του πλατό συνύπαρξης, ενώ οι αλληλεπιδράσεις γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερες 

επιφάνειες ανά μόριο.11211

Σχήμα 3.8: Ισόθερμες του Διμυριστοϋλφοισφατιδικού οξέος σε εύρος θερμοκρασιών σε
α) ρΙΙ=5.5 και β) ρΗ=11.5.'211
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3.2.4.3.2 Επίδραση των Μεταβολών που Σχετίζονται με το Είδος των Τασιενεργών 

Μορίων, που Σχηματίζουν τη Μονοστιβάδα, στις Ισοθέρμους

Μήκος Υδρογονανθρακικής Αλυσίδας

Με την αλλαγή του μήκους της υδρογονανθρακικής αλυσίδας σε μια κατηγορία τασιενεργών 

μορίων παρατηρούνται ισχυρές μεταβολές στη σταθερότητα των μονοστιβάδων και στο είδος 

των παρατηρούμενων μεταπτώσεων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν 

ληφθούν υπόψη οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των μορίων της μονοστιβάδας. Η μείωση 

στο μήκος της ανθρακικής αλυσίδας οδηγεί σε μείωση των αλληλεπιδράσεων Van der Waals 

μεταξύ των μορίων, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνοχής της μονοστιβάδας με το υδατικό 

υπόστρωμα. Όπως και στην περίπτωση της μείωσης της θερμοκρασίας, η αύξηση του μήκους 

της αλυσίδας έχει σαν αποτέλεσμα την κατευθείαν μετάπτωση της μονοστιβάδας από την 

αέρια στη στερεή φάση, ενώ η εκτεταμένη υγρή φάση εξαφανίζεται. Στο Σχήμα 3.9 φαίνεται 

ένα τέτοιο παράδειγμα. Το λαυρικό οξύ σχηματίζει ελαφρώς διαλυτές αέριες μονοστιβάδες. Η 

προσθήκη δύο ακόμα ατόμων άνθρακα οδηγεί στο μυριστικό οξύ στην εμφάνιση της αέριας, 

της υγρής εκτεταμένης και της συμπυκνωμένης φάσης καθώς και του πλατό συνύπαρξης της 

LE-LC. Η επί πλέον αύξηση του μήκους της υδρογονανθρακικής αλυσίδας έχει ως 

αποτέλεσμα και την εμφάνιση της στερεής φάσης.11,4'141

Σχήμα 3.9: Ισόθερμες του λαυρικού, του μυριστικού και του στεατικού οξέος σε υδατικό
υπόστρωμα 10 3 Μ HCI στους 20',C.,1|
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Είδος Πολικής Κεφαλής

Η αλλαγή της πολικής κεφαλής ενός τασιενεργού μορίου οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στα 

ισόθερμα διαγράμματα τους. Στο Σχήμα 3.10 φαίνονται οι ισόθερμες τριών λιπιδίων που 

διαφέρουν μόνο στο πολικό τους τμήμα, των λιπιδίων DPPC 

(διπαλμυτοϋλφωσφατιδυλοχολίνη), DPPG (διπαλμυτοϋλφωσφατιδυλογλυκερόλη) και DPPS 

(διπαλμυτοϋλφωσφατιδυλοσερίνη), οι οποίες λήφθηκαν στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 

20°C.1221 Το φωσφολιπίδιο DPPC είναι διπολικό ενώ τα άλλα δύο λιπίδια έχουν φορτισμένες 

κεφαλές.

Arc» (A J moloculc) Aro* (Λ ΐ/mnlccule)

Are* (AVidjWc. )

Σχήμα 3.10: Ισόθερμα διαγράμματα των φωσφολιπιδίων (α) διπαλμυτοϋλφίοσφατιδυλοχολίνη 
(DPPC) (β) διπαλμυτοϋλφοισφατιόυλογλυκερόλη (DPPG), (γ) διπαλμυτοϋλοφωσφατιδυλοσερίνη

(DPPS) στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 20"C.1221

Η διαφορετική φόρτιση των κεφαλών έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική αλλαγή της 

ισοθέρμου. Στο DPPC παρατηρούνται οι φάσεις G, LE, LC και το πλατό συνύπαρξης της LE- 

LC. Στα φορτισμένα λιπίδια DPPG και DPPS το πλατό έχει εξαφανισθεί.

3.2.4.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Λήψη Ισόθερμων Διαγραμμάτων
Τα πειράματα για τη λήψη ισόθερμων διαγραμμάτων είναι πολύ ευαίσθητα ακόμη και σε

πολύ μικρά λάθη ή παραλήψεις, καθώς επίσης και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έτσι για
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τη λήψη επαναλήψιμων αποτελεσμάτων θα πρέπει να εξαλείφονται όλες οι πηγές 

πειραματικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της λήψης της ισοθέρμου. Οι πηγές αυτές 

αναφέρονται περιληπτικά στη συνέχεια.

Η παρουσία ακαθαρσιών σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος, ακόμα και σε ίχνη, μπορεί 

να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιφανειακές ιδιότητες της μονοστιβάδας. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εισαγωγής 

ακαθαρσιών στο σύστημα. Καταρχάς θα πρέπει να γίνεται κατάλληλος και σχολαστικός 

καθαρισμός της σκάφης και των εμβόλων για την απομάκρυνση οποιωνδήποτε ακαθαρσιών 

και σκόνης που μπορεί να υπάρχουν, αλλά και υπολειμμάτων από το υπόστρωμα ή την υπό 

μελέτη μονοστιβάδα από προηγούμενο πείραμα. Το τασιενεργό μόριο που χρησιμοποιείται 

πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Παρομοίως και ο κατάλληλος διαλύτης (HPLC grade) που 

επιλέγεται για να χρησιμοποιηθεί για τη διάλυση της εν λόγω ουσίας πρέπει να είναι υψηλής 

καθαρότητας. Επίσης το νερό που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα αλλά και για την 

παρασκευή των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων θα πρέπει να είναι “υπερκαθαρό". Ο καθαρισμός 

και απιονισμός του νερού στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιόταν με τις 

διαδικασίες αντίστροφης ώσμωσης και φωτοοξείδωσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), για 

την απομάκρυνση των βακτηρίων. Τα διάφορα άλατα από τα οποία παρασκευάζονται 

διαλύματα που χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη καθαρότητα 

όταν αγοράζονται, ενώ ο επί πλέον καθαρισμός τους, η απομάκρυνση και η καταστροφή 

οποιοδήποτε οργανικών καταλοίπων γίνεται με τη θέρμανσή τους σε φούρνο σε ψηλές 

θερμοκρασίες. Επίσης όλο το περιβάλλον στο εργαστήριο που πραγματοποιούνται τα εν λόγω 

πειράματα θα πρέπει να είναι πολύ καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνες και αναθυμιάσεις 

άλλων πειραμάτων. Για το λόγο αυτό ολόκληρη η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο 

περίβλημα, αλλά γενικά τέτοιου είδους πειράματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε 

δωμάτια γνωστά ως clean rooms ή σε άλλα κατάλληλα δωμάτια. Επίσης ο χώρος όπου είναι 

τοποθετημένη η συσκευή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από δονήσεις. Η μείωση των 

δονήσεων επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών τραπέζιών που απορροφούν τους οποιουσδήποτε 

κραδασμούς.

Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η θερμοκρασία, η οποία καθόλη τη διάρκεια του 

πειράματος θα πρέπει να είναι απόλυτα σταθερή και ομοιόμορφη σε ολόκληρο το μήκος της 

σκάφης. Επίσης θα πρέπει να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα της υγρασίας έτσι ώστε να 

αποφεύγεται όσο το δυνατό η εξάτμιση του διαλύματος που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή του επιπέδου του νερού στη σκάφη.

Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στην παρασκευή του λιπιδικού διαλύματος και την 

εφάπλωσή του στη διεπιφάνεια διότι ακόμα και πολύ μικρή μεταβολή της λιπιδικής
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επιφανειακής πυκνότητας με εφάπλωση περισσότερων ή λιγότερων μορίων προκαλεί 

σημαντικές και ευδιάκριτες αλλαγές/σφάλματα στα ισόθερμα διαγράμματα.11'4,231

3.3 Μ ικ ρ ο σ κ ο π ία  Γ ω ν ία ς  B r e w s te r

Η οπτική μελέτη λεπτών στιβάδων τασιενεργών μορίων στη διεπιφάνεια υγρού-αέρα ή 

υγρού-υγρού είναι πολύ σημαντική για τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν τη 

διευθέτηση και τον τρόπο οργάνωσης των μορίων της υπό μελέτης ουσίας. Για την επίτευξη 

του πιο πάνω σκοπού, χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως δύο τεχνικές: η μικροσκοπία 

φθορισμού και η μικροσκοπία γωνίας Brewster. Στην πρώτη τεχνική, ένα φθορίζον αμφιφιλικό 

μόριο προστίθεται στη μονοστιβάδα που δημιουργείται στη διεπιφάνεια υγρού-αέρα. Το 

φθορίζον μόριο έχει διαφορετική διαλυτότητα στις διάφορες φάσεις (αέρια-υγρή-στερεή) που 

δημιουργούνται κατά τη συμπίεση της μονοστιβάδας με αποτέλεσμα όταν συνυπάρχουν αυτές 

οι φάσεις να δίνουν διακριτό φθορισμό και να μπορούν να παρατηρηθούν οπτικά οι νησίδες 

των φάσεων που δημιουργούνται στη διεπιφάνεια νερού-αέρα. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει 

ορισμένα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την προσθήκη της φθορίζουσας ουσίας, που 

λειτουργεί ως "ακαθαρσία” στη δομή της υπό μελέτη μονοστιβάδας. Η παρουσία της 

χρωστικής υπάρχει περίπτωση να αλλοιώσει τη δομή της μονοστιβάδας. Αυτό μπορεί να 

αποφευχθεί αν χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα χρωστικής, τότε όμως απαιτείται 

μικροσκόπιο φθορισμού με πολύ καλή διακριτική ικανότητα με συνέπεια την αύξηση του 

κόστους αγοράς των οργάνων. Επίσης δεν είναι συνήθως δυνατή με φθορισμό η παρατήρηση 

της εσωτερικής δομής των νησίδων που δημιουργούνται στη διεπιφάνεια.124'261 Για την 

αποφυγή των μειονεκτημάτων αυτών, αναπτύχθηκε η δεύτερη τεχνική, η οποία είναι οπτική 

μέθοδος μη καταστροφική που επιτρέπει την in situ μελέτη λεπτών στρωμάτων στη 

διεπιφάνεια δύο ισοτροπικών μέσων χωρίς την προσθήκη οποιοσδήποτε ουσίας. Είναι 

ευαίσθητη μέθοδος και εύκολη στη διεξαγωγή της.

Η μικροσκοπία γωνίας Brewster αναπτύχθηκε ταυτόχρονα, αλλά ανεξάρτητα, το 1991 από 

τους γάλλους Henon και Meunier1241 και τους γερμανούς Honig και MobiusJ2 1 Η ανάπτυξη 

της τεχνικής αυτής βοήθησε στη λήψη περισσότερων πληροφοριών που αφορούν τη 

διευθέτηση και τον τρόπο οργάνωσης (ανισοτροπία) των μορίων σε μια επιπλέουσα 

μονοστιβάδα και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της μακροσκοπικής (στη 

τάξη των pm) δομής των μονοστιβάδων Langmuir.128'301
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3.3.1 Θ ε ω ρ η τ ικ ό  Υ π ό β α θ ρ ο  τ η ς  Τ ε χ ν ικ ή ς  Β Α Μ

Η τεχνική μικροσκοπίας γωνίας Brewster, ΒΑΜ, στηρίζεται στην αντανακλαστικότητα του 

ρ-πολωμένου φωτός, που προσπίπτει στη διεπιφάνεια υγρού-αέρα, υπό τη γωνία Brewster 

απουσία ή παρουσία μονοστρώματος.

Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα βασικά της χαρακτηριστικά μπορούν να 

περιγραφούν στους όρους της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Για μία δέσμη που 

ταξιδεύει κατά μήκος του άξονα ζ, η ένταση περιγράφεται από την πιο κάτω σχέση:

Ε = Εο e,<kze,) Ε ξ ίσ ω σ η  3.13

όπου Ε0 είναι το πλάτος του κύματος (ένα σταθερό μιγαδικό διάνυσμα), k ο κυματαριθμός και 

ω η συχνότητα του φωτός.

Όταν μια δέσμη φωτός προσπίπτει στη διεπιφάνεια δύο μέσων που έχουν δείκτες διάθλασης 

Πι και η2, με η2 > ηι, μπορεί να ανακλάται και να διαθλάται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.11.

Σχήμα  3.11: Η ανάκλαση και η διάθλαση που μπορεί να υφ ίσταται εισερχόμενη δέσμη όταν 

προσπίπτει στη διεπιφάνεια δύο μέσων με δείκτες δ ιάθλασης ιΐ| κα ι η2.

Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προσπίπτει 

σε μια διεπιφάνεια μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες: μια κάθετη στο επίπεδο 

πρόσπτωσης που ονομάζεται s-πολωμένη συνιστώσα και μια παράλληλη σε αυτό, γνωστή ως 

ρ-πολωμένη συνιστώσα, και η κατάσταση πόλωσης του φωτός διατηρείται και μετά την 

ανάκλαση. Η αντανακλαστικότητα του φωτός από τη διεπιφάνεια των δύο μέσων εξαρτάται 

από την κατάσταση πόλωσης του φωτός, τη γωνία πρόσπτωσης καθώς επίσης και τους δείκτες 

διάθλασης των δύο μέσων.

Οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης της εισερχόμενης δέσμης συνδέονται μεταξύ τους με 

τον νόμο του Snell, δηλαδή Π] sin(0i)=n2 sin (θ,). Το μέτρο της έντασης του κύματος που
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ανακλάται ή διαθλάται περιγράφεται από τις εξισώσεις Fresnel, οι οποίες, για διεπιφάνειες μη 

μαγνητικών υλικών, είναι οι εξής για το ρ πολωμένο φως.

n,cos0: - n,cos0.
ΓΡ 1 Τ ~  Τ '  Ε ξ ίσ ω σ η  3.14n2cos0j + n,cos0t ’  1

211,0080,
ι Ρ η ; η~ Ε ξ ίσ ω σ η  3.15n,cos0t + n,cos0, ’  1

όπου rp και tp οι συντελεστές ανάκλασης και διάθλασης πλάτους (amplitude reflection / 

transmission coefficients), αντίστοιχα, του παράλληλα πολωμένου φωτός. Αντίστοιχες 

εξισώσεις προκύπτουν για δέσμη με κάθετα πολωμένο φως.

n,cos0, -n,cos0.
rs λ “  Τ '  Ε ξ ίσ ω σ η  3.16n,cos0, + n 2cos0t ’  1

2n,cos0,
ts Γ - Γ Τ '  Ε ξ ίσ ω σ η  3.17n,cos0, + n 2cos0, ’  1

Οι Εξισώσεις 3.14 και 3.16 μπορούν να μετατραπούν στις 3.18 και 3.19 με τη χρήση του 

νόμου του Snell:

tan (0, - 0t)
Γ'  tan (e , + θ . )  Ε ξίπ ω σ η 3·18

sin (θ, -0, )
rs * Τ  Λ Ε ξ ίσ ω σ η  3.19sin (θ, + 0.) ’  1

Τα κλάσματα της έντασης του προσπίπτοντος φωτός που ανακλώνται ή διαθλώνται από τη 

διεπιφάνεια δίνονται από τους συντελεστές ανάκλασης, R, και διαπερατότητας, Τ, έντασης 

αντίστοιχα. Ο συντελεστής ανάκλασης έντασης σχετίζεται με το συντελεστή ανάκλασης 

πλάτους σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση

Ε ξ ίσ ω σ η  3.20
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Το άθροισμα του συντελεστή διαπερατότητας έντασης και του συντελεστή ανάκλασης 

έντασης ισούται με τη μονάδα:

Τ = 1 - R  Ε ξ ίσ ω σ η  3.21

Οι συντελεστές ανάκλασης εξαρτώνται από την κατάσταση πόλωσης της προσπίπτουσας 

ακτίνας και δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις:

R _  sin2 (θ, - θ,)
2 , η ν Ε ξ ίσ ω σ η  3.22sin ( θ , + θ , )  - 1

„ _  tan3 (θ, -θ , )
" tanz (θ, + θ,) Ε ξ ίσ ω σ η  3.23

Στο Σχήμα 3.12 φαίνονται οι μεταβολές των συντελεστών Rp και Rs του ρ- και s-πολωμένου 

φωτός καθώς αυτό προσπίπτει στη διεπιφάνεια δύο μέσων με διαφορετικούς δείκτες 

διάθλασης.

(α) η,=  1.0, η2= 2 .0  (β) η, = 2.0, η2 = 1.0

Angle o f  incidence θ (°) Angle o f  incidence Θ (°)

Σχήμα  3.12: Ο ι συντελεστές ανάκλασης για το ρ-πολωμένο κα ι s-πολωμένο φως ως συνάρτηση  

της γω νίας πρόσπτωσης όταν η δέσμη προσπίπτει σε πραγματικές επιφανείς α) από αραιό σε

πυκνό μέσο και β) από πυκνό σε αραιό μέσο.1'1

Οταν το φως κινείται από ένα πυκνό μέσο 1 προς ένα αραιότερο μέσο 2 (δηλ. ni > η2) υπό 

γωνία, μεγαλύτερη μιας κρίσιμης γωνίας τότε παρατηρείται το φαινόμενο της ολικής 

ανάκλασης και για τις δύο καταστάσεις πόλωσης του φωτός για γωνίες μεγαλύτερες των 30° 

(Σχήμα 3.12.β). Οταν όμως η δέσμη του φωτός προσπίπτει από ένα αραιό μέσο προς
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πυκνότερο μέσο, τότε συμβαίνει ανάκλαση και διάθλαση για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης αν 

το φως είναι s-πολωμένο, ενώ αν είναι ρ-πολωμένο η ανάκλαση μηδενίζεται για μια 

συγκεκριμένη γωνία, 0;= Θβ, η οποία είναι γνωστή ως γωνία Brewster. Στη γωνία αυτή ο 

συντελεστής Rp = 0 και συνεπώς το φως διαθλάται ολικά.

Για μια δέσμη φωτός η οποία προσπίπτει υπό τη γωνία Brewster, 0j=0B, μπορεί να 

αποδειχθεί ότι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της διαθλώμενης και της ανακλώμενης 

ακτίνας είναι ίση με 90°, δηλαδή οι δύο ακτίνες είναι κάθετες μεταξύ τους (θ, +θ( =90°).

Από το νόμο του Snell και με βάση τα πιο πάνω προκύπτει η εξίσωση:

n, sin0B = η, sin0, => η, sin0B = η2 sin(9O-0B)

η, sin0B = η2 cos0B => Ε ξ ίσ ω σ η  3.24

tan0B = —
ni

Η πιο πάνω σχέση είναι γνωστή σαν <(νόμος Brewster”, και πήρε το όνομα της από τον 

καθηγητή φυσικής David Brewster ο οποίος τον ανακάλυψε εμπειρικά. Από τη σχέση αυτή 

υπολογίζεται η γωνία Brewster, Θ β ,  για διεπιφάνειες διαφόρων μέσων. Για παράδειγμα στη 

διεπιφάνεια αέρα-νερού Θβ =53.1°, στη διεπιφάνεια αέρα-γυαλιού Θβ =56.6° στη διεπιφάνεια 

αέρα-διαμαντιού ΘΒ =67.5°.

Όπως αναμένεται με βάση τα πιο πάνω, όταν μια ακτίνα ρ-πολωμένου φωτός προσπέσει στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα με γωνία πρόσπτωσης ίση με τη γωνία Brewster, δεν θα υπάρχει 

καθόλου ανακλώμενη ακτίνα (Σχήμα 3.13.α) και συνεπώς δεν θα ανιχνεύεται καθόλου σήμα 

στον ανιχνευτή του οργάνου.

Όλα τα πιο πάνω ισχύουν για επίπεδες επιφάνειες (χωρίς τραχύτητα), όπου ο δείκτης 

διάθλασης παρουσιάζει μαθηματική ασυνέχεια. Τέτοιες επιφάνειες είναι γνωστές ως 

διεπιφάνειες Fresnel (Σχήμα 3.13.α). Στη διεπιφάνεια όμως νερού-αέρα η ένταση της 

ανακλώμενης δέσμης εμφανίζει απλά ένα ελάχιστο κοντά στη γωνία Brewster (Σχήμα 3.13.β). 

Αυτό οφείλεται στο ότι η διεπιφάνεια αυτή δεν είναι οξεία, αφού ο αέρας πάνω από το νερό 

είναι κορεσμένος με ατμούς νερού. Επιπλέον οι επιφανειακές ιδιότητες του νερού είναι 

διαφορετικές από την κύρια μάζα της υπόλοιπης φάσης του νερού και τα τριχοειδή κύματα 

προσδίδουν τραχύτητα στην επιφάνεια του νερού.
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0 20 40 60 80

Angle of Incidence, Degrees

Σχήμα  3.13: Ο ι συντελεστές ανάκλασης για το ρ-πολωμένο κα ι s-πολωμένο φως ως συνάρτηση  
της γωνίας πρόσπτιοσης γ ια  τη διεπιφάνεια νερού (η2=1.33) -αέρα  (η,=1.00), α) για επιφάνεια

Fresnel|:;| και β) για πραγματική επιφάνεια.

Οταν διάλυμα τασιενεργής ουσίας εφαπλωθεί στη διεπιφάνεια νερού-αέρα, δημιουργώντας 

μονομοριακό στρώμα με δείκτη διάθλασης, η3, διαφορετικό από αυτόν της υδατικής φάσης 

τότε η νέα διεπιφάνεια που δημιουργείται έχει διαφορετική γωνία Brewster.

Σχή μα  3.14: Βασ ική  αρχή της τεχνικής της μ ικροσκοπίας γωνίας Brewster. Ο ταν το ρ-πολωμένο  

φως προσπίπτει στη διεπιφάνεια νερού-αέρα δεν υπάρχει ουσιαστικά (πολύ χαμηλής έντασης) 

ανακλώμενη δέσμη (αριστερά). Μ εισαγωγή μονοστιβάδας αμφίφιλων μορίων προκαλεί την

ανάκλαση του φωτός (δεξιά).

Το σύστημα που δημιουργείται είναι τριών φάσεων και αποτελείται από τις ακόλουθες 

παράλληλες και οπτικά ισοτροπικές στιβάδες: τη στιβάδα του αέρα με δείκτη διάθλασης ιη, τη 

μονοστιβάδα πάχους δ με μιγαδικό δείκτη διάθλασης, η2'~ rb+iki και τη στιβάδα της υδατικής 

φάσης με n3'= n3+ik3 , όπου η; το πραγματικό μέρος του δείκτη διάθλασης και kj η σταθερά 

απορρόφησης κάθε i φάσης. Η γωνία πρόσπτωσης Θβ (γωνία Brewster για τη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα) δεν ισούται πλέον με τη γωνία Brewster της νέας διεπιφάνειας, που δημιουργείται 

με συνέπεια να υπάρχει ανακλώμενη ακτίνα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.14. Η ανακλώμενη
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ακτίνα καταλήγει σε φακό που βρίσκεται στη διεύθυνση διάδοσής της και αναλύεται από 

κατάλληλο αναλυτή. (Σχήμα 3.15)

Σχήμα  3.15: Σχηματική  αναπαράσταση της τεχνικής της μικροσκοπίας γωνίας Brewster.

Η ανάκλαση του ρ-πολωμένου φωτός από σύστημα τριών φάσεων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το πάχος της μονοστιβάδας και αυξάνεται με την αύξηση του πάχους της. Γ ενικά, η 

ένταση της ανακλώμενης ακτίνας ρ πολωμένου φωτός σε πραγματικές επιφάνειες δεν 

μηδενίζεται εντελώς και η μη μηδενική ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας. Συγκεκριμένα εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

α) Το πάχος της διεπιφάνειας. Η διεπιφάνεια δεν λειτουργεί ως λεπτή διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ των δύο μέσων, αλλά ως περιοχή μεταβολής των ιδιοτήτων από εκείνες του ενός μέσου 

σε εκείνες του άλλου. Αυτό συμβαίνει και στη διεπιφάνεια νερού-αέρα, όπως αναφέρθηκε και 

πιο πάνω.

β) Την ανωμαλία και την τραχύτητα που παρουσιάζουν οι πραγματικές επιφάνειες, που είναι 

αποτέλεσμα των θερμικών ταλαντώσεων που υφίστανται. Παρόλα αυτά στην επιφάνεια του 

νερού, οι θερμικές ταλαντώσεις μπορούν να αγνοηθούν λόγω της μεγάλης τιμής της 

επιφανειακής τάσης που έχει το νερό. Η παραδοχή αυτή οδηγεί σε ένα μικρό σφάλμα στον 

υπολογισμό του πάχους της στιβάδας (~3 Α). 

γ) Την ανισοτροπία που παρουσιάζει η επιφάνεια λόγω του σχηματισμού μονομοριακού 

στρώματος από τη προσθήκη της τασιενεργού ουσίας, που αυξάνει την ένταση της 

ανακλώμενης ακτινοβολίας. Η οπτική ανισοτροπία της μονοστιβάδας προκαλείται από τη 

διαφορετική λιπιδική πυκνότητα των διαφόρων φάσεων αλλά και τη διαφορετική διευθέτηση 

των μορίων σε κάθεμια από αυτές.

Με βάση τις πιο πάνω αρχές καθιστάται εφικτή η οπτική μελέτη των μονομοριακών
ί 24-371στρωμάτων.1 J

Μ ο ν ο σ τ ιβ ά δ α

Υγρό
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3.3.2 Εφαρμογές της Μ ικροσκοπίας Γωνίας Brewster

Μέσω της μικροσκοπίας ΒΑΜ γίνεται η in situ μελέτη των λεπτών στιβάδων και του 

σχηματισμού των διαφόρων φάσεων που δημιουργούνται στη διεπιφάνεια υγρού-αέρα κατά τα 

διάφορα στάδια συμπίεσης της μονοστιβάδας. Οι διαφορετικές φάσεις μιας μονοστιβάδας 

εντοπίζονται από την εμφάνιση ή μη των νησίδων, καθώς επίσης και από μεταβολές που 

παρατηρούνται στο μέγεθος τους, στο σχήμα και στη λιπιδική τους πυκνότητα.

Σε μια μονοστιβάδα, η αέρια και η υγρή εκτεταμένη φάση είναι οπτικά ισότροπες. Αυτό 

συμβαίνει λόγω της αραιής διάταξης των τασιενεργών μορίων στη διεπιφάνεια νερού-αέρα, 

της κινητικότητας και της άτακτης δομής των φάσεων και του γεγονότος ότι ο δείκτης 

διάθλασης των μορίων αυτών δεν διαφέρει πολύ από αυτόν του νερού. Έτσι στις φάσεις αυτές 

παρατηρείται μικρή ανάκλαση του ρ-πολωμένου φωτός και συνεπώς δεν μπορούν να 

παρατηρηθούν επιφανειακές μορφολογίες. Σημαντική μεταβολή στην ανακλαστικότητα του 

φωτός παρατηρείται μετά τη δημιουργία της υγρής συμπυκνωμένης φάσης. Η συνύπαρξη των 

δύο υγρών φάσεων (LE και LC), μπορεί να μελετηθεί με την τεχνική αυτή, καθώς οι νησίδες 

της υγρής συμπυκνωμένης φάσης εμφανίζονται πιο φωτεινές από την περιβάλλουσα υγρή 

εκτεταμένη φάση. Επίσης είναι δυνατή η ανίχνευση της μετάβασης από την υγρή 

συμπυκνωμένη στη στερεή φάση, καθώς και η παρακολούθηση της ρήξης της μονοστιβάδας. 

Οι νησίδες που διαμορφώνει κάθε τασιενεργή ουσία στις ανισότροπες φάσεις έχουν γενικά 

διάφορους βαθμούς φωτεινότητας σε αντίθεση με το υδατικό υπόστρωμα που παραμένει 

σκοτεινό (ισότροπη φάση). Είναι δυνατό κάποια σχήματα ή τομείς των σχημάτων που 

σχηματίζονται να είναι λιγότερο ή περισσότερο φωτεινά. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό 

προσανατολισμό που έχουν τα μόρια στις διάφορες ζώνες, δηλαδή στη διαφορετική 

αζιμουθιακή γωνία, α, που σχηματίζει κάθε μόριο ή ένα σύνολο μορίων. Η  ανακλώμενη 

ακτίνα από κάθε ομάδα μορίων με διαφορετική αζιμουθιακή γωνιά, εχει διαφορετικό επίπεδο 

πόλωσης και συνεπώς μετά την ανάλυσή του από τον αναλυτή, δίνει περιοχές με διαφορετική 

φωτεινότητα.'38'391 Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 3.16, για το μόριο της 1- 

μόνοπαλμιτικής ρακεμικής γλυκερόλης (1 -monopalmitoyl rac-glycerol).|38'4l)|

Σχήμα  3.16: Ε ικόνες που σχηματίζονται από τη μονοστιβάδα της 1-παλμιτικής ρακεμικής

γλυκερόλης.14"1
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Τα σφαιρικά σχήματα (της LC φάσης) χωρίζονται σε εσωτερικούς τομείς με διαφορετική 

φωτεινότητα.

3.3.2.1 Θ ε ω ρ ία  Π ερ ιγ ρ α φ ή ς  τω ν  Ν η σ ίδ ω ν

Η κυριότερη θεωρία με την οποία μπορούν να αναλυθούν οι διαφορετικές δομές και 

μορφολογίες που σχηματίζονται στη διεπιφάνεια, στηρίζεται στον ανταγωνισμό δύο 

δυνάμεων. Η μία δύναμη είναι η γραμμική τάση, λ, η οποία οδηγεί σε στρογγυλεμένα, κυκλικά 

και συμπαγή σχήματα, σε αντίθεση με τη ηλεκτροστατική άπωση, Fei που διαμορφώνει πιο 

στενά, επιμήκη και με πολλές διακλαδώσεις σχήματα.*41-4,1 Το ακριβές σχήμα της νησίδας, 

εξαρτάται από τη συνεισφορά των δύο αυτών δυνάμεων στην ελεύθερη ενέργεια, F:

F = ρλ + Fel Ε ξ ίσ ω σ η  3.25

όπου ρ η περίμετρος της νησίδας.1441 Τα κυκλικά σχήματα (μεγάλη γραμμική τάση) έχουν

μειωμένη ελεύθερη ενέργεια. Η αυξημένη γραμμική τάση είναι επιθυμητή, καθώς επιτρέπει

στις νησίδες, που προέρχονται από τη μονοστιβάδα της διεπιφάνειας, να σπάσουν σε

μικρότερα κομμάτια για να μειώσουν τις ηλεκτροστατικές απώσεις.

Η κλίση που έχουν τα μόρια στη διεπιφάνεια βρίσκεται στην κατεύθυνση του σχήματος που 

εμφανίζεται πιο επίμηκες. Στα πιο κυκλικά σχήματα η κλίση των μορίων ακολουθεί την 

καμπυλότητα της επιφάνειας.

Σ χ ή μα  3.17: Η  κλίση των μορίων ακολουθεί την καμπυλότητα της επιφάνειας.1451

3.3.2.2 Π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι που Ε π η ρ εά ζο υ ν  τη  Μ ο ρ φ ο λ ο γ ία  κ α ι το  Μ έ γ ε θ ο ς  τω ν  

Σ χ η μ α τ ιζ ό μ ε ν ω ν  Ν η σ ίδ ω ν

Η δομή, η μορφολογία και το μέγεθος των νησίδων που δημιουργούνται από τις τασιενεργές 

ουσίες στη διεπιφάνεια δύο μέσων, όταν βρίσκονται στην περιοχή των “δύο φάσεων” 

ποικίλουν τόσο σε σχήμα όσο και σε μέγεθος. Τα σχήματά τους μπορεί να είναι κυκλικά139', 

σπειροειδή146), δενδροειδή147'481, καρδιοειδή1491 με μικρό ή μεγάλο μέγεθος. Η μορφολογία των
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νησίδων επηρεάζεται από μια ποικιλία παραγόντων, που σχετίζονται με το χαρακτήρα του 

αμφίφιλου μορίου, την ύπαρξη εναντιομερών μορφών ή ρακεμικών μιγμάτων, καθώς και με 

τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον του. Τέτοιες συνθήκες είναι η θερμοκρασία, ο 

βαθμός συμπίεσης της μονοστιβάδας, το pH του υποστρώματος, η παρουσία ιόντων, η ιοντική 

ισχύς του διαλύματος, καθώς και η προσθήκη οποιοσδήποτε άλλης ένωσης στη σχηματιζόμενη 

μονοστιβάδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μικτής στιβάδας.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα τασιενεργά μόρια που σχηματίζουν μια μονοστιβάδα εμφανίζουν 

αλληλεπιδράσεις ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες ανά μόριο, με αποτέλεσμα ακόμα και σε 

μηδενική πίεση να εμφανίζονται νησίδες μεγάλης λιπιδικής πυκνότητας οι οποίες 

περιβάλλονται από μικρές σκοτεινές περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται προφανές 

ότι η αέρια μονοστιβάδα συνυπάρχει με προσανατολισμένη φάση, όπως η LC και ένα τέτοιο 

παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 3.18.

Σχήμα 3.18: Εικόνες ΒΑΜ από μονοστιβάδες των αμφίφιλων μορίων α) docosyl trifluoroethyl 
ether (DFEE) και a ) nonfluorinated docosyl ethyl ether (DEE) σε επιφανειακές πιέσεις 0.3 mN/m 

και 0.1 mN/m που αντιστοιχούν σε επιφάνειες ανά μόριο 36.8 Α2/μόριο και 38.6 Α2/μόριο.|5ϋ|

Συγκεκριμένα οι μελέτες που διεξάχθηκαν τα τελευταία χρόνια για τις διάφορες 

σχηματιζόμενες νησίδες φάσεων υποδεικνύουν τη μεγάλη εξάρτηση του σχήματος από τη 

χημική δομή του αμφίφιλου μορίου. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή στη χημική δομή της 

πολικής κεφαλής της τασιενεργής ουσίας, μπορεί να επηρεάσει δραστικά τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των νησίδων που σχηματίζονται σε κατάσταση ισορροπίας στις υπό μελέτη 

μονοστιβάδες.151521 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι νησίδες που σχηματίζουν τα μόρια 

DPPE, DPP(Me)E, DPP(Me)2 , DPPC, τα οποία διαφέρουν μόνο στη σταδιακή αντικατάσταση 

των Η- που βρίσκονται στο φορτισμένο άτομο του αζώτου από CH3-. Τα σχήματα των 

νησίδων διαφέρουν εντελώς (τρισκέλιον για το DPPC, φυλλοειδή για το DPP(Me)E, 

συμπαγείς νησίδες με κυρτές γραμμές ατελειών για το DPPE ή γραμμές ίσης φωτεινότητας για 

το DPP(Me)2E ).140'53'541 Ενδεικτικές εικόνες ΒΑΜ και οι δομές των εν λόγω φωσφολιπιδίων 

φαίνονται στο Σχήμα 3.19.
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Σχήμα 3.19: Επίδραση της αλλαγής της πολικής κεφαλής των φωσφολιπιδίων DPPE 
(διπαλμιτοϋλ φωσφατιδυλ αιθανολαμίνη), DPP(Me)E (διπαλμιτοϋλφωσφατιδυλ Ν-μονομεθυλ- 

αιθανολαμίνη), DPP(Me)2 (διπαλμιτοϋλφο)σφατιδυλ Ν,Ν-διμεθυλ-αιθανολαμίνη), DPPC 
(διπαλμιτοϋλφωσφατιδυλοχολίνη) στις νησίδες των κρυσταλλικίόν φάσεων των μονοστιβάδων

των εν λόγω φωσφολιπιδίων.1521

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σχημάτων παίζει και το φορτίο της κεφαλής του 

τασιενεργού μορίου. Στην απουσία οποιουδήποτε φορτίου ή διπολικής ροπής στην κεφαλή του 

μορίου, το χαμηλότερο σε ενέργεια σχήμα καθορίζεται από τη γραμμική τάση, και είναι 

κυκλικό. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η γραμμική τάση είναι μικρή, οι νησίδες δεν 

σπάζουν σε μικρότερα κομμάτια για τη μείωση της ενέργειας τους, αλλά γίνονται επιμήκεις.1551

Επίδραση στη μορφολογία και το μέγεθος των φασικών νησίδων μπορεί να έχει και μια 

μικρή μεταβολή στο υδρόφοβο τμήμα του μορίου και ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο 

Σχήμα 3.20 για την υποκατάσταση με ΟΗ στον άνθρακα C12 της 1-μονοστεαροϋλ- 

γλυκερόλης.

(α) η ι β

Σχήμα 3.20: Επίδραση της υποκατάστασης του υδρόφοβου τμήματος στη μορφή των νησίδων 
της υγρής συμπυκνωμένης φάσης των (α) 1-μονοστεαρόυλ-γλυκερόλη στους 31°C και 

(β) 1-(12-υδρόξυ-μονοστεαροϋλ-γλυκερόλη στους 20°C.1521
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Η μικροσκοπία γωνίας Brewster είναι μια αποτελεσματική και ευαίσθητη μέθοδος για τον 

προσδιορισμό των μεταβολών που υφίσταται η μορφολογία της επιφάνειας στην παρουσία των 

2 διαφορετικών εναντιομερών μορφών ενός αμφίφιλου μορίου.140'561 Μέσα από τις μελέτες που 

έγιναν με τα δύο εναντιομερή μόρια του DPPC (L-DPPC και D-DPPC) διαπιστώθηκε ότι οι 

τρεις διακλαδώσεις του σχήματος του DPPC στρέφονται αντίθετα στις δύο περιπτώσεις. Στο 

D-DPPC είναι δεξιόστροφες (ακολουθούν τη φορά των δεικτών του ρολογιού) ενώ στο L- 

DDPC είναι αριστερόστροφες. Εντελώς διαφορετική συμπεριφορά παρατηρείται κατά τη 

συμπίεση του ρακεμικού μίγματος, όπου οι διακλαδώσεις είναι ευθείες (Σχήμα 3.21).

Σχήμα 3.21: Χειρική διαφοροποίηση των μονοστιβάδων των διαφόρων μορφο>ν του DPPC.
Οι εικόνες ΒΑΜ είναι για το L-DPPC (αριστερά), D-DPPC (μέση) και 

του ρακεμικού μίγματος (δεξιά).1401

Επίσης εμφανής διαφοροποίηση υπάρχει και στις εναντιομερείς μορφές του DPPE. Η L- 

εναντιομερής μορφή του DPPE, σχηματίζει δενδροειδή σχήματα με κυρτές αριστερόστροφες 

διακλαδώσεις σε αντίθεση με τις διακλαδώσεις του ρακεμικού του μίγματος που είναι ευθείες 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.22.1401

Σχήμα 3.22: Νησίδες LC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα για το L-DPPE και το ρακεμικό
τους μίγμα, L και D-DPPE.|4n|

Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζουν πολλά άλλα μόρια με χειρικά κέντρα. Για παράδειγμα 

δύο εναντιομερείς μορφές της Ν-α παλμιτικής θρεονίνης (Ν-α-palmitoyl threonine) και το
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ρακεμικό τους μίγμα φτιάχνουν διαφορετικές μορφές σπειροειδών σχημάτων που φαίνονται 

στο Σχήμα 3.23.

Σχήμα 3.23: Σχήματα νησίδων των LC φάσεων α) για την L- Ν-α παλμιτική θρεονίνη, 
β) D-Ν-α παλμιτικής θρεονίνη και γ) το ρακεμικό τους μίγμα.'41’1

Οι μορφολογίες, το σχήμα και το μέγεθος των νησίδων της υγρής συμπυκνωμένης φάσης 

των μονοστιβάδων επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τη μεταβολή της θερμοκρασίας. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 3.24 για το τασιενεργό μόριο 9-υδρόξυπαλμιτικό 

οξύ.

Σχήμα 3.24: Επίδραση της θερμοκρασίας στο σχήμα των νησίδων των μονοστιβάδων του 9- 
υδρόξυπαλμιτικού οξέος. Οι θερμοκρασίες του υποστρώματος είναι, από αριστερά προς τα δεξιά,

5°C, 10°C, 15°C, 20°C και 25°C.1571

Στις χαμηλές θερμοκρασίες οι σχηματιζόμενες νησίδες έχουν τη μορφή "σπόρων", ενώ με την 

αύξηση της θερμοκρασίας σχηματίζονται μορφολογίες με τέσσερις βραχίονες που εμφανίζουν 

διπλή συμμετρία. Οι γωνίες μεταξύ των βραχιόνων εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Στους 

20°C δημιουργούνται δύο νέοι βραχίονες και στους 25°C όλοι οι βραχίονες διευθετούνται σε 

μεταξύ τους γωνίες ίσες με 60°, υιοθετώντας εξαπλή συμμετρία.'57'

Η ανάπτυξη και η αύξηση του μεγέθους των νησίδων, μπορεί να εξαρτάται κάποτε 

σημαντικά από το ρυθμό συμπίεσης της υπό μελέτης μονοστιβάδας.158'60' Ένα τέτοιο 

παράδειγμα παρατηρήθηκε και κατά τη συμπίεση της μονοστιβάδας του αιθυλικού στεατικού 

οξέος (ethyl stearate) όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.25.
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Σχήμα 3.25: Επίδραση του ρυθμού συμπίεσης της μονοστιβάδας στο σχήμα των νησίδων της 
μονοστιβάδα του αιθυλικού στεαρικού οξέος (ethyl stearate). Οι ρυθμοί συμπίεσης που 

αντιστοιχούν στις πιο πάνω εικόνες είναι, από αριστερά προς τα δεξιά 0.04 nm2mol 'min'1, 0.08 
nnrmol ‘m in1, 0.1 nnrmol 'min 1 και 0.2 nm2mol 'min '.|5lf|

Σε ενδιάμεσους ρυθμούς συμπίεσης οι νησίδες μεγαλώνουν σε δενδροειδή σχήματα, ενώ με 

την αύξηση του ρυθμού αυξάνονται και οι διακλαδώσεις, οι οποίες αποκτούν μεγαλύτερο 

μέγεθος. Με περαιτέρω αύξηση του ρυθμού συμπίεσης τα σχήματα γίνονται ακανόνιστα και 

τέλος μεγαλώνουν με σχηματισμούς φρακτάλ.15*'1 

Επίσης, εάν η συμπίεση της επιφάνειας σταματήσει σε συγκεκριμμένη επιφάνεια ανά μόριο, 

στην περιοχή συνύπαρξης της υγρής εκτεταμένης και υγρής συμπυκνωμένης φάσης και το 

σύστημα αφεθεί για αρκετό χρόνο σε ηρεμία, είναι δυνατό να προκύψουν πιο κυκλικά 

σχήματα με ομαλές επιφάνειες, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα σχήματα μη ισορροπίας να 

μετατραπούν σταδιακά λόγω χαλάρωσης σε σχήματα ισορροπίας. Αυτό το φαινόμενο 

παρατηρείται για το DMPE. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (Σχήμα 3.26), με την πάροδο 

2  ωρών τα διακλαδισμένα σχήματα μετατρέπονται σε σχήματα με μορφή καρδιάς.1451

Σχήμα 3.26: Εικόνες του DVIPE στη διεπιφάνεια νερού αέρα σε T=15°C. Η μονοστιβάδα 
αφήνεται σε ηρεμία όταν φτάσει σε επιφανειακή πίεση 4.0 mN/m για χρόνους a) t=10 min, 

b) t=20 min, c) t=30 min, d) t=55 min, e) t=70 min, 0 t=80 min και g) t=l 20 min.14̂1

Η παρουσία "ξένων” ουσιών στο υδατικό υπόστρωμα της μονοστιβάδας έχει ως αποτέλεσμα 

την πιθανή αλλαγή των φάσεων και των φασικών μεταπτώσεων σε μια μονοστιβάδα.
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Σχήμα 3.27: Επίδραση του διμεθυλοσουλφοξειδίου, DMSO, συγκέντρίοσης 0.1Χ (γραμμομοριακό 
κλάσμα) στη μονοστιβάδα του DPPC στους 22°C. Οι εικόνες ΒΑΜ αντιστοιχούν στα σημεία που

φαίνονται στα ισόθερμα διαγpάμματα.|,’,|

Οι μεταβολές αυτές γίνονται αντιληπτές τόσο από τις διαφορές που εμφανίζονται στα 

ισόθερμα διαγράμματα όσο και στις εικόνες ΒΑΜ που λαμβάνονται κατά τη μελέτη των 

μονοστιβάδων. Για παράδειγμα η παρουσία διμεθυλοσουλφοξειδίου, γραμμομοριακού 

κλάσματος 0.1, στο υπόστρωμα προκαλεί δραματικές αλλαγές στις ιδιότητες της 

μονοστιβάδας του DPPC, και συνεπώς στις εικόνες ΒΑΜ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.27.

Επίσης η αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων στο υδατικό υπόστρωμα μπορεί να επιδράσει 

σημαντικά στις ιδιότητες της μονοστιβάδας. Στο Σχήμα 3.28 φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγμα 

όπου διάφορες συγκεντρώσεις του Cu(C104)2 στο υδατικό υπόστρωμα επιδρούν στις 

μονοστιβάδες του τασιενεργού 4-(10,12-Pentacosadiynamidomethyl)pyridine. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η παρουσία του άλατος μπορεί να μεταβάλει ριζικά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μορίων. (Συμπλοκοποίηση του Cu '  από τις κεφαλές των τασιενεργών οδηγεί σε αλλαγές 

φόρτισης).

Ρ

it* ^

Σχήμα 3.28: Επίδραση του Cu(C104h στη μορφολογία των νησίδων των 4-(10,12- 
PentacosadiynamidomethyOpyridine. (α) σε υδατικό υπόστρίομα και σε υπόστροψα υδατικού 

διαλύματος (β) 5 mM και (γ) 10 mM Cu(CI04)2.1461

•  -  (HVC tin w alrr
—o— IVFCanO IX UMSO

Mi··» nvlvnJai 3Kh tA' γ7β4λ Ά " )
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3.4 Τεχνική Περίθλασης Ακτίνων X υπό Μικρή Γωνία

Η τεχνική περίθλασης ακτίνων X έχει καταστεί μια αποτελεσματική μέθοδος για μελέτη της 

εγκάρσιας (lateral) δομής των μονοστιβάδων τασιενεργών μορίων που βρίσκονται στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα. Η τεχνική αυτή δίνει πληροφορίες για τη δισδιάστατη διευθέτηση και 

την κλίση των αλειφατικών αλυσίδων στις συμπυκνωμένες μονοστιβάδες και άλλες 

πληροφορίες όπως είναι το μέγεθος των κρυσταλλιτών και η ελαστικότητα. Επί πλέον 

επιτρέπει την ταυτοποίηση των φάσεων των μονοστιβάδων διαφόρων τασιενεργών, τη μελέτη 

της επίδρασης της χειρικότητας των αμφίφιλων μορίων και της μοριακής δομής στη διάταξη 

των αλκυλικών αλυσίδων.162*641

3.4.1 Α λ λ η λ ε π ίδ ρ α σ η  Α κ τ ίν ω ν  X  με  τη ν  Ύ λ η

Οι ακτίνες X αλληλεπιδρούν ασθενέστερα από ότι τα ηλεκτρόνια με την ύλη. Αυτό τους 

δίν<ει αρκετά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα έχουν μεγάλο βάθος διείσδυσης, της τάξης των 

0.1 -10 mm, που εξαρτάται από το είδος του υλικού και της ενέργειας των ακτίνων X, 

επιτρέποντας τη λήψη μικροσκοπικών πληροφοριών από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και 

μορίων του υπό μελέτη συστήματος. Τα πλεονεκτήματα των ακτίνων X για μετρήσεις στο 

εσωτερικό της μάζας ενός συστήματος είναι μειονεκτήματα για τη μελέτη των επιφανειών και 

διεπιφανειών όπως θα φανεί πιο κάτω.

Η ένταση που μετριέται σε ένα συμβατικό πείραμα σκέδασης ακτίνων X είναι ανάλογη με 

τον αριθμό των σκεδαστών και συνεπώς με τον όγκο του δείγματος που ακτινοβολείται. Η 

ένταση της σκέδασης είναι μεγαλύτερη όσο πιο μεγάλο είναι το βάθος διείσδυσης της 

ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα για ακτίνες X με μήκος κύματος γύρω στο 1 Α, το βάθος 

διείσδυσης κυμαίνεται από μερικά μηι για τα υλικά που απορροφούν ισχυρά μέχρι μερικά mm 

για υλικά που δεν απορροφούν ισχυρά τις ακτίνες X. Ως αποτέλεσμα η σκέδαση από την 

επιφανειακή ζώνη ενός δείγματος, για παράδειγμα από τα πρώτα 100 Α, θα είναι πολύ 

ασθενής σε σχέση με τη σκέδαση από την υπόλοιπη φάση και το υπόστρωμα και έτσι 

ουσιαστικά θα επικαλύπτεται και θα χάνεται. Για να μετρηθούν οι επιφανειακές ιδιότητες 

απαιτείται μία μέθοδος που θα περιορίζει το βάθος διείσδυσης στην περιοχή της επιφάνειας. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό πολύ καλά ευθυγραμμισμένων δεσμών ακτίνων X 

μεγάλης έντασης που παράγονται σε σύγχροτρα, καθώς επίσης και με τη χρήση πολύ μικρών 

γωνιών πρόσπτωσης (grazing angles) των δεσμών των ακτίνων X, που ικανοποιούν το 

φαινόμενο της ολικής εξωτερικής ανάκλασης από επιφάνεια. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

πηγών ακτίνων X από σύγχροτρα δεν περιορίζονται μόνο στην αυξημένη συνολική ένταση 

(φωτόνια/δευτερόλεπτο) από τις εν λόγω πηγές, αλλά και στο ότι οι δέσμες αυτές είναι πολύ
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καλά ευθυγραμμισμένες και εστιασμένες, με συνέπεια μεγαλύτερο ποσοστό της έντασης να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στα υπό μελέτη δείγματα.

Στη συνέχεια θα συζητηθεί το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης από διεπιφάνεια. Ο δείκτης 

διάθλασης, η, ενός υλικού για ακτίνες X με μήκος κύματος γύρω στο 1 Α δίνεται από την πιο 

κάτω σχέση:

n = 1 - δ - ϊβ Ε ξ ίσ ω σ η  3.26

όπου δ=2πρΓο/1ί2,1<=2π/λ με λ το μήκος κύματος των ακτίνων X, ρ την ηλεκτρονική πυκνότητα 

και γ0 την ηλεκτρονική ακτίνα που είναι ίση με r0=2.82 x  10 13 cm. Ο όρος β είναι ίσος με 

-μ/2κ όπου μ είναι ο συντελεστής γραμμικής απορρόφησης. Για τις ακτίνες X με μήκος 

κύματος λ ~ 1 Α, η απορρόφηση είναι πολύ μικρή και ισχύει ότι β «  δ. Έτσι ο δείκτης 

διάθλασης δίνεται από τη σχέση:

n = 1 - δ Ε ξ ίσ ω σ η  3.27

Όταν ένα επίπεδο κύμα με κυματοδιάνυσμα k, προσπίπτει με γωνία a; σε μια επίπεδη 

διεπιφάνεια που διαχωρίζει ένα ομογενές μέσο από το κενό, μπορεί να ανακλάται μερικώς 

μέσα στο κενό με γωνία a r=Oj, και να διαθλάται στο μέσο υπό γωνία α 'Γ όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.29.

Σχήμα  3.29: Διαθλώ μενο ( E ' r) και Ανακλώμενο (E r) κύμα που προκύπτουν από ένα επίπεδο 

εισερχόμενο κύμα (Ε;) που προσπίπτει στη διεπιφάνεια του αέρα με κάποιο υδατικό μέσο με 

δείκτη διάθλασης η2. Τ α  kj, k 'r, k r είναι τα κυματοδιανύσματα της εισερχόμενης, της 

διαθλώμενης και της ανακλώμενης δέσμης, αντίστοιχα.

Όταν η εισερχόμενη δέσμη ακτίνων X διαδίδεται από τον αέρα (Πι=1) σε υλικό με δείκτη 

διάθλαση π2<1 με γωνία πρόσπτωσης μικρότερη από ή ίση με την κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης, 

Oc, η δέσμη των ακτίνων X υφίσταται το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης. Η κρίσιμη γωνία 

πρόσπτωσης υπολογίζεται από τη σχέση:
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a c = cos '* (η2) = (2δ) 2 Ε ξ ίσ ω σ η  3.28

Οι γωνίες πρόσπτωσης της εισερχόμενης δέσμης κυμαίνονται στο διάστημα των 0.05°-1.5° 

ανάλογα με το είδος και την ηλεκτρονική πυκνότητα του υποστρώματος και την ενέργεια των 

ακτίνων X. Για τη διεπιφάνεια νερού αέρα η κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με ac=0.13°, 

όταν το μήκος κύματος της δέσμης είναι ίσο με 1.30 Α και η ενέργειά της ίση με 9.5 keV.

Σαν αποτέλεσμα, δέσμη που προσπίπτει σε επιφάνεια υπό γωνία μικρότερη ή ίση της 

κρίσιμης γωνίας, ανακλάται πλήρως, και η διαθλώμενη ακτίνα μετατρέπεται πλέον σε ένα 

αποσβενόμενο ή διαφεύγον κύμα που ταξιδεύει κατά μήκος της επιφάνειας, και εξασθενίζει 

εκθετικά με το βάθος με συνέπεια να μην διαδίδεται στο μέσο καθόλου ενέργεια. Στο Σχήμα 

3.30 δίνεται το διάγραμμα του βάθους διείσδυσης των ακτίνων X στο νερό σαν συνάρτηση της 

γωνίας πρόσπτωσης της εισερχόμενης δέσμης, aj.

CXi/Otc

Σ χήμα  3.30: Βάθος διείσδυσης, Λ, ακτίνων X  με μήκος κύματος λ=1.38 Α  στο νερό (ος συνάρτηση  

της γωνίας πρόσπτωσης α /α „  όπου ac η κρ ίσ ιμη  γωνία πρόσπτωσης.16*1

Το αποσβενόμενο κύμα περιθλάται μόνο αν στη διαδρομή του συναντήσει περιοδικές 

κρυσταλλικές φάσεις του υλικού που βρίσκεται στη στιβάδα μικρού βάθους όπου 

διαδίδεται.165'70’

3.4.2 Β α σ ικ έ ς  Α ρ χ ές  κ α ι Γ ε ω μ ε τ ρ ία  τ η ς  Τ ε χ ν ικ ή ς  G I X D

Η γεωμετρία της τεχνικής GIXD για τη μελέτη των μονομοριακών στρωμάτων στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα φαίνεται στο Σχήμα 3.31. Στην τεχνική αυτή η γωνία πρόσπτωσης της 

εισερχόμενης δέσμης aj, επιλέγεται έτσι ώστε να είναι κάπως μικρότερη από την κρίσιμη 

γωνία πρόσπτωσης ac, περιορίζοντας την εισερχόμενη δέσμη σε ένα αποσβενόμενο κύμα με 

βάθος διείσδυσης που κυμαίνεται σε 50-100 Α. Έτσι η περίθλαση των ακτίνων X λόγω του
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υποστρώματος περιορίζεται δραματικά δίνοντας τη δυνατότητα για τη μέτρηση του ασθενούς 

σήματος που οφείλεται στην επιφανειακή στιβάδα του υπό μελέτη συστήματος.

Σχήμα  3.31: Σχηματική  αναπαράσταση της γεωμετρίας της τεχνικής περίθλασης 

ακτίνων X  υπό μ ικρή γωνία, G IX D .

Οι κρυσταλλίτες μιας μονοστιβάδας στην επιφάνεια του νερού είναι αζιμουθιακά τυχαία 

διευθετημένοι και έτσι το υμένιο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τη δομή "δισδιάστατης σκόνης” 

στο οριζόντιο επίπεδο. Η ύπαρξη περιοδικότητας στη διευθέτηση των μορίων στην επιφάνεια 

έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κορυφών στη σκεδαζόμενη ένταση. Τα περιθλασογράμματα 

που προκύπτουν είναι πάντα ένας μέσος όρος περιοχών με διάφορες διαμορφώσεις που 

βρίσκονται στο επίπεδο της μονοστιβάδας. Εάν η διάταξη της μονοστιβάδας είναι 

κρυσταλλική το αποσβενόμενο κύμα μπορεί να σκεδάζεται σύμφωνα με το Bragg από ένα 

“κόκκο”, ο οποίος είναι προσανατολισμένος έτσι ώστε τα επίπεδα του πλέγματος h, k, με 

διάστημα dh.k να σχηματίζουν γωνία 0h.k με το αποσβενόμενο κύμα ικανοποιώντας τη συνθήκη 

του Bragg λ = 2 dhk sin 0hk. Η δέσμη που προκύπτει από την περίθλαση δημιουργεί γωνία at-

με την επιφάνεια του νερού. Οι διευθύνσεις της εισερχόμενης και της περιθλώμενης δέσμης 

των ακτίνων X δίνονται από τα κυματοδιανύσματα km και ksc αντίστοιχα, όπου

—  Ε ξ ίσ ω σ η  3.29

Η διαδικασία της περίθλασης από την επιφάνεια της μονοστιβάδας περιγράφεται από το 

διάνυσμα σκέδασης που δίνεται από τη σχέση:

1 0 0
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Q  = Εξίσωση 3.30

Το διάνυσμα σκέδασης Q της περιθλώμενης δέσμης που δημιουργείται μπορεί να αναλυθεί 

στην οριζόντια, Qxy, και στην κάθετη, Q*, συνιστώσα όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.31. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι οριζόντιες συνιστώσες Qx και Qy δεν μπορούν να μετρηθούν ανεξάρτητα 

αλλά μόνο ως ο συνδυασμός τους.

Q „ = | q „ | = ( Q ; +Q ; )
y, Εξίσωση 3.31

Η περιθλώμενη ακτίνα δεν ανιχνεύεται μόνο σε πολύ μικρές γωνίες αλλά σε οποιαδήποτε 

τιμή της γωνίας, αι. Η συλλογή της περιθλώμενης ακτινοβολίας, γίνεται με σάρωση από ένα 

ανιχνευτή ευαίσθητο στη θέση, (PSD-Position Sensitive Detector), για ένα εύρος γωνιών κατά 

μήκος του οριζόντιου διανύσματος σκέδασης Qxy. Η γωνία σκέδασης στο επίπεδο (in plane) 2Θ 

(η γωνία μεταξύ της προβολής της εισερχόμενης και της περιθλώμενης δέσμης στο οριζόντιο 

επίπεδο) μεταβάλλεται, αφού η όλη διάταξη (κατευθυντήρας και ανιχνευτής) έχει τη 

δυνατότητα να περιστρέφεται. Με βάση τη γεωμετρία της περίθλασης οι τιμές των δύο 

συνιστώσων του διανύσματος σκέδασης QxyKai Q? υπολογίζονται ως εξής:171'

Q = | i i  
{ λ

2π
Τ

cos" (a j) + cos2 (a f ) - 2 cos(a,) co s(af ) cos(20)J2

1
[l + co s2(a r ) - 2 c o s ( a f ) cos(20)J2 Εξίσωση 3.32

Τ ' )  s i n f u l  + order ( a 2)

Q? = ( y )  [ sin(a .) + δ 'η (α. ) ] ~ ί γ  | s in (a f ) Εξίσωση 3.33

Από την τεχνική G1XD λαμβάνονται διαγράμματα της έντασης της περιθλώμενης δέσμης ως 

συνάρτηση της οριζόντιας και της κάθετης συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης.1ι6 ·6 ·69· J
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3.4.3 Αποτελέσματα της Τεχνικής GIXD - Διαγράμματα Πλοκής

Στο Σχήμα 3.32 φαίνεται ένα παράδειγμα των διαγραμμάτων που προκύπτουν από την 

τεχνική της περίθλασης GIXD κατά τη μελέτη μονομοριακών υμενίων στη διεπιφάνεια νερού- 

αέρα. Αρχικά δίνεται ένα τρισδιάστατο διάγραμμα όπου η ένταση περίθλασης δίνεται ως 

συνάρτηση των συνιστωσών, Qxy και Qz του διανύσματος σκέδασης. Στο Σχήμα 3.32β 

φαίνεται το διάγραμμα πλοκής, δηλαδή τιμές των διορθωμένων εντάσεων ακτίνων X ως προς 

τα μέτρα της συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης εντός επιπέδου Qxy και της συνιστώσας 

εκτός επιπέδου Qz.

Q (Α'')

(α) (β) Q (Α'')xy

Σχήμα 3.32: α) Τρισδιάστατο διάγραμμα της έντασης των κορυφών Bragg (Q„) και των ράβδων 
Bragg (Qi) και β) Διάγραμμα πλοκής της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα σε

επιφανειακή πίεση 30 mN/m.

Σε ένα πείραμα σκέδασης το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το αντίστροφο πλέγμα του 

υπό μελέτη κρυσταλλικού συστήματος, επειδή η σκεδαζόμενη ένταση είναι ο 

μετασχηματισμός Fourier του κρυσταλλικού πλέγματος. Για ένα δισδιάστατο πλέγμα, που 

αποτελείται από σημεία, το αντίστροφο δισδιάστατο πλέγμα αποτελείται από ράβδους.

Πραγματικός Χώρος
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  

α , . Ο Ο Ο Ο Ο Ο ΟΔισδιαστατο 0 0 0 q q 0 0
Πλέγμα Ο  Ο  Ο  © Ο  © Ο  

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ραβδόμορφο μόριο

Αντίστροφος Χώρος

Σχήμα 3.33: Οι ράβδοι Bragg σχηματίζονται στον αντίστροφο χώρο από ένα δισδιάστατο πλέγμα 
σημείων και οι αντίστροφοι δίσκοι από προσανατολισμένα μόρια.

1 0 2
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Το πάχος του 2-D κρυστάλλου είναι πεπερασμένο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ράβδοι να 

εκτείνονται σε πεπερασμένα όρια του Qz. Η ένταση της σκέδασης θα διαφέρει κατά πολύ κατά 

μήκος των ράβδων, αν το κρυσταλλικό πλέγμα δεν αποτελείται από σημεία αλλά από μόρια. Η 

μεταβολή της έντασης περιέχει πληροφορίες για τον προσανατολισμό των μορίων.

Για τα λιπιδικά συστήματα η περίθλαση προέρχεται από την οργανωμένη διευθέτηση των 

αλειφατικών αλυσίδων, επειδή οι πολικές κεφαλές δεν είναι συνήθως οργανωμένες για να 

σκεδάζουν σύμφωνα. Τα περιθλασογράμματα στον αντίστροφο χώρο δίνονται από το 

συνδυασμό δύο παραγόντων, του παράγοντα δομής που περιέχει πληροφορίες για τη διάταξη 

των κέντρων των μορίων και του παράγοντα μορφής των ανεξάρτητων μορίων. Ο παράγοντας 

δομής ενός δισδιάστατου πλέγματος αποτελείται από ένα σύνολο δέλτα συναρτήσεων 

ασυνέχειας κατά μήκος των ράβδων (Bragg Rods), που βρίσκονται κάθετα στο επίπεδο της 

μονοστιβάδας. Ο παράγοντας μορφής των τασιενεργών που απαρτίζουν τη μονοστιβάδα είναι 

μεγάλος μόνο σε επίπεδο κάθετο προς τον μεγάλο άξονα του μορίου, και έχει τη μορφή 

δίσκου. Αν το μόριο αποκτήσει κλίση το ίδιο θα συμβεί και με το δίσκο. Η μέγιστη ένταση 

κατά μήκος μιας ράβδου συμβαίνει εκεί που ο αντίστροφος δίσκος τέμνει την ράβδο. Η ένταση 

κατά μήκος των ράβδων διαμορφώνεται σύμφωνα με το τετράγωνο του παράγοντα μορφής. 

Συγκεκριμένα αν τα μόρια διευθετούνται κάθετα στην επιφάνεια το μέγιστο της έντασης 

περίθλασής τους βρίσκεται στο επίπεδο.

Brag% rod

Substrate

Σχήμα 3.34: Σχηματική αναπαράσταση των συνθηκών περίθλασης από ένα διαόιάστατο
κρυσταλλικό σύστημα/0

Οι διάφορες ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν στο κρυσταλλικό πλέγμα οδηγούν σε ταχεία 

μείωση της έντασης με την αύξηση του διανύσματος σκέδασης με συνέπεια οι κορυφές 

πρώτης τάξης, που αντιστοιχούν στην απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών μορίων, να είναι αυτές 

που εμφανίζονται συχνότερα και έχουν τη μεγαλύτερη ένταση στα

περιθλασογράμματα.165·67’69·72'741
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3.4.4 Ο ρ γ ά ν ω σ η  κ α ι Δ ιε υ θ έ τη σ η  τω ν  Τ α σ ιενερ γ ώ ν  Μ ο ρ ίω ν  σ τη  Δ ιεπ ιφ ά νε ια  Ν ε ρ ο ύ -Α έ ρ α

Το δισδιάστατο σύστημα των μονοστιβάδων μπορεί να υπάρχει σε πολλές διαφορετικές 

φάσεις, οι οποίες καθορίζονται από την επιφανειακή πίεση και τη θερμοκρασία. Πιο κάτω 

φαίνεται ένα γενικό διάγραμμα των κρυσταλλικών φάσεων των μονοστιβάδων Langmuir 

λιπαρών οξέων που έχουν προσδιοριστεί μέσω της τεχνικής GIXD.

Σχήμα 3.35: Διάγραμμα φάσεων μονοστιβάδων Langmuir λιπαρών οξέων που δείχνει το 
μετασχηματισμό της μοναδιαίας κυψελίδας σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την

τεχνική της περίθλασης.1721

Σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα υπάρχουν 4 κεκλιμένες φάσεις με ευδιάκριτη συμμετρία, 

ενώ οι γραμμές υποδηλώνουν μεταπτώσεις πρώτης τάξης και οι διακεκομένες γραμμές 

μεταπτώσεις δευτέρας τάξης. Στις φάσεις L2 και L2'' τα μόρια βρίσκονται υπό κλίση προς τα 

πλησιέστερα γειτονικά μόρια (ΝΝ), ενώ στις L2' και Ον προς τα επόμενα πλησιέστερα μόρια

(ΝΝΝ).[65’72’75-781

Τα τασιενεργά μόρια που απαρτίζουν μια μονοστιβάδα στη διεπιφάνεια νερού-αέρα έχουν 

δύο βαθμούς ελευθερίας μεταφοράς x, y και τρεις βαθμούς ελευθερίας περιστροφής, τις γωνίες 

t, ψ και r (γύρω από τον άξονα r) (Σχήμα 3.36).

Οι διάφορες φάσεις που σχηματίζονται στη διεπιφάνεια νερού-αέρα από μονοστιβάδες 

τασιενεργών μορίων μπορούν να περιγραφούν με βάση τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:1781 

Α) Το είδος του δισδιάστατου κρυσταλλικού πλέγματος που σχηματίζουν τα μόρια της 

μονοστιβάδας στο οριζόντιο επίπεδο (εξαγωνικό, παραμορφωμένο εξαγωνικό, κεκλιμένο).

Β) Την κλίση και τον προσανατολισμό των υδρογονανθρακικών αλυσίδων ως προς το κάθετο 

επίπεδο - z άξονς α (μη κεκλιμένες, κεκλιμένες ΝΝ, κεκλιμένες ΝΝΝ).

Γ) Την ελευθερία της περιστροφής των υδρογονανθρακικών αλυσίδων (γύρω από τον άξονα 

του μορίου).
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Δ) Το βαθμό της τάξης / συσχέτισης στο πλέγμα (positional order).

*

Σχήμα 3.36: Σχηματική αναπαράσταση των βαθμών ελευθερίας ενός τασιενργού μορίου που
βρίσκεται στη διεπιφάνεια νερού-αέρα.

3.4.5 Ε ίδ η  Κ ρ υ σ τα λ λ ικ ο ύ  Π λ έ γ μ α το ς  τω ν  Μ ο ν ο σ τ ιβ ά δ ω ν  σ τη  Δ ιεπ ιφ ά νε ια  Ν ερ ο ύ  Α έ ρ α

Σύμφωνα με τη συμμετρία που έχει κάθε διευθέτηση των τασιενεργών μορίων στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι δισδιάστατων πλεγμάτων.

3.4.5.1 Ε ξ α γ ω ν ικ ό  Δ ισ δ ιά σ τ α τ ο  Π λ έ γ μ α

Τη μεγαλύτερη συμμετρία από όλα τα δισδιάστατα πλέγματα έχει το εξαγωνικό πλέγμα. 

Κάθε μόριο βρίσκεται περιτριγυρισμένο από έξι άλλα μόρια σε ίσες αποστάσεις (Σχήμα 3.37). 

Για τα λιπίδια με δύο ουρές τα σημεία στο πλέγμα καταλαμβάνονται από τις ουρές και 

συνεπώς κάθε αλειφατική αλυσίδα περιβάλλεται από άλλες έξι ουρές.

Σχήμα 3.37: Εξαγωνικό πλέγμα δισδιάστατης μονοστιβάδας τασιενεργίόν 
στη διεπιφάνεια νερού-αέρα.
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Οι παράμετροι που περιγράφουν το κρυσταλλικό πλέγμα είναι a=b=c, ενώ η γωνία γ είναι ίση 

με 120°. Η ομάδα συμμετρίας της διαμόρφωσης αυτής είναι 6pm. (Υπάρχουν ανακλάσεις και 

ανακλάσεις με ολίσθηση, ενώ η μέγιστη τάξη στροφής είναι 6. Βάση του μοτίβου είναι το 1/12 

της μονάδας).

3.4.5.2 Π α ρ α μ ο ρ φ ω μ έ ν ο  Ε ξα γ ω ν ικ ό  Δ ισ δ ιά σ τ α τ ο  Π λ έγ μ α

Το δισδιάστατο πλέγμα που συναντάται πιο συχνά είναι το παραμορφωμένο εξαγωνικό 

πλέγμα. Δημιουργείται από την παραμόρφωση / διαστολή του εξαγωνικού πλέγματος είτε ως 

προς την κατεύθυνση του διανύσματος a (Σχήμα 3.38.α) είτε ως προς την κάθετη σε αυτό 

κατεύθυνση (Σχήμα 3.38.β). Κάθε αλυσίδα συνεχίζει να έχει έξι γειτονικές αλυσίδες. Αν η 

παραμόρφωση είναι στην κατεύθυνση του διανύσματος a (Σχήμα 3.38.α) τότε υπάρχουν 

τέσσερις πλησιέστεροι γείτονες σε απόσταση και δύο βρίσκονται σε απόσταση Ιι. Αν όμως 

η παραμόρφωση είναι σε κατεύθυνση κάθετα στο διάνυσμα a (Σχήμα 3.38.β) τότε σε 

μικρότερη απόσταση βρίσκονται δύο γείτονες (απόσταση Ιι) ενώ τέσσερις άλλοι γείτονες 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση ίση με Ι2. Οι παράμετροι που περιγράφουν το 

κρυσταλλικό πλέγμα είναι a=£b=c, και οι γωνίες γ=£ΐ20° και δ=90°. Η ομάδα συμμετρίας της 

διαμόρφωσης αυτής είναι pg. (Υπάρχουν ανακλάσεις και ανακλάσεις με ολίσθηση, ενώ η 

μέγιστη τάξη στροφής είναι 2. Οι άξονες της ανάκλασης είναι κάθετοι. Βάση του μοτίβου 

είναι το % της μονάδας).

(«) (β)

Σχήμα 3.38: Παραμορφωμένα εξαγωνικό πλέγματα όισδιάστατης μονοστιβάδας τασιενεργών στη 
διεπιφάνεια νερού-αέρα. α) Παραμόρφωση στην κατεύθυνση του διανύσματος a, 

και β) παραμόρφωση κάθετα στην κατεύθυνση του διανύσματος a.
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3.4.5.3 Κ ε κ λ ιμ έ ν ο  Δ ισ δ ιά σ τ α τ ο  Π λ έ γ μ α

Το δισδιάστατο πλέγμα με τη μικρότερη συμμετρία είναι το κεκλιμένο πλέγμα. Κάθε 

αλυσίδα συνεχίζει να έχει έξι γείτονες οι οποίοι ανά δύο βρίσκονται σε διαφορετική απόσταση 

από το κεντρικό μόριο. Οι αποστάσεις είναι I], Ι2, Ι3. Οι παράμετροι που περιγράφουν το 

κρυσταλλικό πλέγμα είναι a ^ b ^ c , και οι γωνίες γ=£ΐ20° και δ=£901’. Η ομάδα συμμετρίας της 

διαμόρφωσης αυτής είναι ρ ΐ. (Δεν υπάρχουν ανακλάσεις και ανακλάσεις με ολίσθηση, ενώ η 

μέγιστη τάξη στροφής είναι 2. Βάση του μοτίβου είναι το Υι της μονάδας).

Σχήμα 3.39: Κεκλιμένο πλέγμα δισδιάστατης μονοστιβάδας τασιενεργίόν στη
διεπιφάνεια νερού-αέρα.

3.4.6. Κ ο ρ υ φ ές  κ α ι Δ ια γ ρ ά μ μ α τ α  Π λ ο κ ή ς

Κάθε ένα από τα έξι πλεγματικά επίπεδα συμβάλλει ανεξάρτητα στη σκέδαση Bragg. Στο 

εξαγωνικό πλέγμα, το οποίο έχει εξαπλή συμμετρία, τα έξι διανύσματα Q πρώτης τάξης έχουν 

το ίδιο μέτρο κύματος και αλληλεπικαλύπτονται πλήρως και συνεπώς η σκέδαση συμβαίνει 

στην ίδια τιμή της συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης Qxy. Λόγω αυτού του εκφυλισμού 

εμφανίζεται μία μόνο τριπλά εκφυλισμένη κορυφή στο διάγραμμα πλοκής (Σχήμα 3.40α).

Η παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος από την εξαγωνική διαμόρφωση έχει ως 

αποτέλεσμα τη σχάση των τριπλά εκφυλισμένων κορυφών της πρώτης τάξης.17*1 Στα 

περιθλασογράμματα της παραμορφωμένης εξαγωνικής κυψελίδας εμφανίζονται δύο κορυφές: 

μία διπλά εκφυλισμένη (d) που οφείλεται στις ανακλάσεις από τα επίπεδα {1 ,0 } και {0 , 1 } ενώ 

η μη εκφυλισμένη κορυφή (η) οφείλεται στο επίπεδο {1,1}. Έτσι υπάρχουν δύο διανύσματα 

πρώτης τάξης: ένα ζεύγος με ±Qxy και το άλλο με ±Qxy. Εάν η μοναδιαία κυψελίδα εκτείνεται 

στην κατεύθυνση των γειτονικών μορίων (κατεύθυνση του διανύσματος a) τότε ισχύει ότι 

I Qxy I > I Qxy I , ενώ αν η μοναδιαία κυψελίδα εκτείνεται στην κατεύθυνση των γειτονικών 

μορίων (κατεύθυνση κάθετα του διανύσματος a) ισχύει ότι | Q"y | < | Qxy | . Οι ράβδοι Bragg
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από τις δύο εκφυλισμένες ανακλάσεις έχουν το κέντρο τους σε Q ,>0 Α '1. (Η θέση του κέντρου 

εξαρτάται από την κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων που απαρτίζουν τη μονοστιβάδα 

όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια). Οι ράβδοι Bragg της απλής κορυφής συνεχίζουν να έχουν 

το κέντρο τους σε Qz=0 Α '1 (για το πλέγμα με παραμόρφωση στην κατεύθυνση του 

διανύσματος a). Ο διαχωρισμός των δύο κορυφών εξαρτάται από την απόκλιση της γωνίας γ 

από τις 120°. (Σχήμα 3.40).

Όταν το υπό μελέτη πλέγμα είναι κεκλιμένο καταστρέφεται εντελώς ο εκφυλισμός και 

εμφανίζονται τρεις διακριτές κορυφές από τα επίπεδα {1,0}, {1,0} και {1,1}. Ο βαθμός του 

διαχωρισμού των τριών κορυφών εξαρτάται από το βαθμό της απόκλισης από τη διαμόρφωση 

του παραμορφωμένου εξαγωνικού πλέγματος και συγκεκριμένα από τη γωνία κλίσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων και την αζιμουθιακή γωνία.169,781

Εξαγω νικό
Πλέγμα

Untilted

#

1
Q*v

Q ,

Q i L

Παραμορφωμένο Εξαγωνικό 
Πλέγμα

Untilted

#

Q xy

ΝΝ tilt

Q .

ΝΝΝ tilt

JU 'LiA
Qxy Qxy

Q . Q .

Q x y Qxy Q iy

Κεκλιμένο
Πλέγμα

Intermediate tilt

Q .

j | .
a *

Q ■xy

Σχήμα 3.40: Σχηματική Αναπαράσταση της όψης του πραγματικού και του αντίστροφου χώρου 
και των χαρακτηριστικών περιθλασογραμμάτων για (από τα αριστερά στα δεξιά) εξαγωνικό μη 

κεκλιμένο πλέγμα, για παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα με μη κεκλιμένες αλυσίδες, με 
κεκλιμένες προς τα πλησιέστερα γειτονικά μόρια (ΝΝ) και για κεκλιμένες αλυσίδες προς τα 

επόμενα πλησιέστερα γειτονικά μόρια (ΝΝΝ) και για κεκλιμένο κρυσταλλικό πλέγμα.1791

3.4.7 Π ρ ο σ α ν α το λ ισ μ ό ς  κ α ι Ο ρ γ ά ν ω σ η  τω ν  Υ δ ρ ο γ ο να ν θ ρ α κ ικ ώ ν  Α λ υ σ ίδ ω ν  τω ν  

Τ α σ ιενερ γ ώ ν  Μ ο ρ ίω ν

Σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες μπορούν να βρίσκονται κάθετα 

στην επιφάνεια ή να έχουν κάποια κλίση ως προς αυτή (κεκλιμένες ΝΝ, κεκλιμένες ΝΝΝ και
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ενδιάμεσες κλίσεις). Προκύπτει όμως το ερώτημα από ποιους παράγοντες εξαρτάται αν τα 

μόρια θα έχουν κάποια κλίση και από τι επηρεάζεται ο βαθμός κλίσης. Απάντηση στο 

ερώτημα αυτό δίνεται στο επόμενο υποκεφάλαιο.

3.4.7.1 Κλίση των Υδρογονανθρακικών Αλυσίδων των Τασιενεργών Μορίων

Σε ένα ελεύθερα περιστρεφόμενο σύστημα, οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες αναμένεται σε 

μεγάλη πυκνότητα να βρίσκονται διευθετημένες σε εξαγωνικό πλέγμα και να είναι κάθετες 

στην επιφάνεια. Η διατομή των αλκυλικών αλυσίδων μπορεί να αναπαρασταθεί με κύκλο, ενώ 

και οι έξι πλησιέστερες γειτονικές αλυσίδες βρίσκονται σε κυκλική διάταξη. Στις περισσότερες 

όμως περιπτώσεις οι πολικές κεφαλές των τασιενεργών μορίων έχουν μεγαλύτερη διατομή από 

τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες. Για να προσαρμοστούν οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες στο 

πλέγμα των πολικών κεφαλών, θα πρέπει να αυξηθεί η προβολή τους στην επιφάνεια και αυτό 

επιτυγχάνεται με την κλίση τους. Η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων επιφέρει την 

επιμήκυνση του πλέγματος προς την κατεύθυνση της κλίσης, και έτσι η προβολή των 

αλυσίδων μετατρέπεται σε έλλειψη. (Σχήμα 3 .41.α και 3.41 .β και 3.41 .γ μπορντό γραμμές).

Σχήμα 3.41: Περιγραφή της γεωμετρίας των πλησιέστερων γειτόνων μιας αλκυλικής αλυσίδας, 
(α) Οι αλυσίδες πρέπει να προσαρμοστούν στο μέγεθος των κεφαλών για να διευθετηθούν σε 

πλέγμα. Η κλίση των αλυσίδων (συμβολίζονται με κύκλο) έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση 
της προβολής στην κατεύθυνση της κλίσης που έτσι γίνεται ελλειπτική (συμβολίζεται με μπορντό 

χρώμα). Εάν η διατομή της κεφαλής (συμβολίζεται με την πράσινη έλλειψη) είναι μεγαλύτερη 
(β), ή μικρότερη (γ) κάθετα με την κατεύθυνση της κλίσης παρά την κλίση της αλυσίδας, 

παραμένει μια μικρή απόκλιση, η οποία μπορεί να εξαληφθεί μόνο με την παραμόρφωση του
πλέγματος των αλυσίδων (δ, ε).
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Παρόλα ταύτα είναι απίθανο η προβολή της αλυσίδας ενός μορίου και της πολικής του 

κεφαλής να έχουν το ίδιο μέγεθος. Οι κεφαλές (πράσινες ελλείψεις στο Σχήμα 3.41) είναι τις 

περισσότερες φορές μεγαλύτερες (Σχήμα 3.41.β) ή μικρότερες (Σχήμα 3.41 .γ) από ότι οι 

αλυσίδες στη διεύθυνση αυτή. Η μη ταύτιση των μεγεθών δεν μπορεί να εξαλειφθεί εάν 

διατηρηθεί η διευθέτηση των αλυσίδων σε εξαγωνικό πλέγμα και το εμβαδόν διατομής των 

αλκυλικών αλυσίδων παραμείνει ίσο με Α0. Οι τιμές Α0 για ένα απλό συστατικό δεν 

εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την κλίση των αλυσίδων. Συνεπώς, μόνο μια πρόσθετη 

παραμόρφωση της διάταξης των αλυσίδων θα επιτρέψει την πλήρη προσαρμογή του 

πλέγματος των αλυσίδων στο πλέγμα των πολικών κεφαλών. Εάν η κεφαλή είναι μεγαλύτερη 

τότε απαιτείται επιμήκυνση της διατομής των αλυσίδων κάθετα με την αζιμουθιακή κλίση 

(Σχήμα 3.41.δ). Συνεπώς η παραμόρφωση (αναφερόμενη στο επίπεδο κάθετα με τον άξονα του 

μορίου) είναι κάθετη σε αυτή του εντός επιπέδου πλέγματος λόγω της κλίσης των τασιενεργών 

μορίων. Εάν όμως το μέγεθος της κεφαλής είναι μικρότερο, τότε απαιτείται συστολή της 

διατομής των αλυσίδων κάθετα με την αζιμουθιακή κλίση (Σχήμα 3.41.ε). Έτσι το 

πακετάρισμα των αλυσίδων και το εντός επιπέδου πλέγμα παραμορφώνονται στην ίδια 

κατεύθυνση.1641

Στο Σχήμα 3.42 δίνονται σχηματικά οι 3 διαφορετικές πιθανές κλίσεις των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων σε ένα παραμορφωμένο κρυσταλλικό πλέγμα.

Σχήμα 3.42: Κατευθύνσεις κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων.
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Ο εκφυλισμός των κορυφών των διαγραμμάτων πλοκής μπορεί επίσης να αρθεί και από την 

μοριακή κλίση. Στην περίπτωση αυτή οι κορυφές εκτείνονται πάνω από το επίπεδο της 

μονοστιβάδας σε απόσταση Qz η οποία εξαρτάται από την γωνία κλίσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων και από την αζιμουθιακή γωνία και κατεύθυνση. Καθώς τα 

μόνα σημεία του αντίστροφου δίσκου, τα οποία μπορούν να παραμένουν στο επίπεδο της 

μονοστιβάδας, είναι αυτά που βρίσκονται σε ευθεία κάθετη προς την κατεύθυνση κλίσης, οι 

κορυφές περίθλασης από μια κεκλιμένη φάση μπορούν να μείνουν στο επίπεδο μόνο εάν 

βρίσκονται σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει μόνο για το ζεύγος των κορυφών που 

προκύπτουν όταν τα μόρια βρίσκονται υπό κλίση προς τα πλησιέστερα γειτονικά μόρια (ΝΝ). 

Οι υπόλοιπες τέσσερις κορυφές κινούνται εκτός του επιπέδου: δύο προς τα πάνω και δύο προς 

τα κάτω από την επιφάνεια του νερού (οι δύο τελευταίες δεν μπορούν να προσδιοριστούν). Τα 

διανύσματα των δύο ορατών εκτός του επιπέδου κορυφών έχουν ισοδύναμες συνιστώσες του 

Q, ενώ χάνουν τον εκφυλισμό τους στο επίπεδο. Σε αυτές τις συμμετρικές κεκλιμένες φάσεις, 

η διάκριση μεταξύ των εκφυλισμένων και μη εκφυλισμένων κορυφών είναι σαφής. Ο λόγος 

Qzn:Q/d μπορεί να είναι 0:1 ή 2:1. Για τις μη κεκλιμένες φάσεις η διάκριση δεν είναι απλή.

Εάν η αζιμουθιακή κλίση είναι ενδιάμεση και μεταξύ ΝΝ και ΝΝΝ ή εάν η παραμόρφωση 

της μοναδιαίας κυψελίδας είναι ασύμμετρη (δημιουργία κεκλιμένου πλέγματος), υπάρχουν 

τρεις κορυφές πρώτης τάξης. Κάθε κορυφή περιγράφεται από δύο συνιστώσες του 

διανύσματος σκέδασης άρα υπάρχουν έξι τιμές που μπορούν να μετρηθούν. Οι τιμές αυτές δεν 

είναι εντελώς ανεξάρτητες, επειδή η μονοστιβάδα μπορεί να χαρακτηρισθεί πλήρως από πέντε 

παραμέτρους, τρεις για το πλέγμα εντός επιπέδου και δύο για την κλίση (μέγεθος και 

κατεύθυνση). Η σχέση μεταξύ των διανυσμάτων των τριών κορυφών είναι:

Qzi + Qz2 = Qrf Εξίσωση 3.34

όπου η κορυφή 3 είναι αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή της συνιστώσας z του διανύσματος Q.

Στον Πίνακα 3.2 φαίνεται συνοπτικά η σχέση μεταξύ του είδους του κρυσταλλικού 

πλέγματος των υπό μελέτη μονοστιβάδων και των αντίστοιχων διαγραμμάτων πλοκής που 
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Πίνακας 3.2: Σχέση μεταξύ των διανυσμάτων σκέδασης Q„ και Q, για τα διαφορετικά είδη 
πλέγματος.
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Διπλά
εκφυλισμένη

Π , ± 1 1

> 0 > 0 O" * Q d^ x y  ^ x y

Q” = o 
Qz * oΜη

εκφυλισμένη
[0,21

> 0 = 0

Κλίση ΝΝΝ 2

Διπλά
εκφυλισμένη

[1,±1]
> 0 > 0

Q ”/Q z = 2:1Μη
εκφυλισμένη

[0,2]
> 0 > 0

Κεκλιμένο
Πλέγμα

Κλίση 
Ενδιάμεσα 
με ΝΝ και 

ΝΝΝ

3

Απλή
Κορυφή

[1,1]
> 0 > 0

Qz3 = Qz. + Qz2
Απλή

Κορυφή
[ΐ,-ΐ]

> 0 > 0

Απλή
Κορυφή

[0,2]
> 0 > 0

3.4.8 Υπολογισμός των Παραμέτρων του Κρυσταλλικού Πλέγματος της Μονοστιβάδας 

του DPPC.

Από τα διαγράμματα περίθλασης μπορούν να εξαχθούν δύο είδη πληροφοριών. Από τη θέση 

της κορυφής της εντός επιπέδου συνιστώσας Qxy του διανύσματος σκέδασης Q υπολογίζονται 

οι αποστάσεις a και b καθώς επίσης και η γωνία γ του κρυσταλλικού πλέγματος (Σχήματα 

3.37, 3.38, 3.39). Η εκτός επιπέδου συνιστώσα Qz του διανύσματος σκέδασης δίνει 

πληροφορίες για την κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, δηλαδή τη γωνία t, καθώς
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επίσης και για την αζιμουθιακή κατεύθυνση, ψ, θεωρώντας ότι οι αλειφατικές αλυσίδες είναι 

ομοιόμορφα κεκλιμένες.

Από τις συνιστώσες Qxy του διανύσματος σκέδασης Q (σημείο της μέγιστης έντασης) 

υπολογίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης στο οριζόντιο επίπεδο 

σύμφωνα με την εξίσωση Bragg:

2π
d = - —  Εξίσωση 3.35

Οι παράγοντες που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας a, b, και γ 

μπορούν να υπολογιστούν από τις αποστάσεις των επιπέδων, d, σύμφωνα με την Εξίσωση 

3.36.

ĥ.k
k2 „ 

+  —  - 2  
b2 £  ι - μ

*2
5ΐη(γ) Εξίσωση 3.36

Η επιφάνεια ανά μόριο στο οριζόντιο επίπεδο, Axy, μπορεί να υπολογιστεί ως ακολούθως:

Α χ>, = a χ b sin γ Εξίσωση 3.37

Τα εύρη των κορυφών που προκύπτουν από την περίθλαση είναι αποτέλεσμα του 

πεπερασμένου μεγέθους των κρυσταλλικών περιοχών της δισδιάστατης μονοστιβάδας. Το 

μέσο μέγεθος των περιοχών αυτών (μήκος συνοχής - coherence length) L, στην κατεύθυνση 

του διανύσματος σκέδασης προσδιορίζεται μέσω της σχέσης του Scherrer:

2π
L = 0.88 χ -------- Εξίσωση 3.38

fwhm

όπου fwhm το εύρος της κορυφής στο μισό του ύψους της, διορθωμένο για επιδράσεις της 

αναλυτικής ικανότητας του οργάνου (instrumental resolution), (fwhm2 = fwhm2ies - fwhm2es ) .

Η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, γωνία t, και η αζιμουθιακή κατεύθυνση, ψ, 

υπολογίζονται από τις εκτός επιπέδου συνιστώσες Qz του διανύσματος σκέδασης Q, σύμφωνα 

με την εξίσωση:
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Q, = Qxy cosi|/ tan t Εξίσωση 3.39

Για το παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα στο οποίο οι αλειφατικές αλυσίδες βρίσκονται 

υπό κλίση προς τα πλησιέστερα γειτονικά μόρια (ΝΝ) η γωνία κλίσης, t, δίνεται από τη σχέση:

tan t= Εξίσωση 3.40

(q; ) 2 ■
( /~\η \

Η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων μορίων που διευθετούνται σε παραμορφωμένο 

εξαγωνικό πλέγμα υπό κλίση προς τα επόμενα πλησιέστερα γειτονικά μόρια (ΝΝΝ), 

υπολογίζεται από την πιο κάτω σχέση:

tan t = QL
Q"

Εξίσωση 3.41

Η επιφάνεια ανά μόριο Α0 σε επίπεδο κάθετο προς τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες είναι ίση

Α0 ^  A xv cos t Εξίσωση 3.42

Η παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος της μονοστιβάδας από την εξαγωνική 

διάταξη μπορεί να οφείλεται τόσο στην κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, όσο και 

στον προσανατολισμό των επιπέδων των zig-zag δεσμών των υδρογονανθρακικών αλυσίδων. 

Η συνολική παραμόρφωση δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:

d =
(a 2 + b2) cos 2 (β - ω)

Εξίσωση 3.43

όπου ae και be ο κύριος και ο δευτερεύων άξονας της έλλειψης που περνά από τα έξι 

πλησιέστερα γειτονικά μόρια μιας υδρογονανθρακικής αλυσίδας όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3.43 και β και ω είναι η αζιμουθιακή κλίση και αζιμουθιακή παραμόρφωση αντίστοιχα.
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Σχήμα 3.43: Αναπαράσταση του κύριου και του δευτερεύοντα άξονα της έλλειψης που περνά από 
έξι γειτονικά μόρια χρήσιμα για υπολογισμό της παραμόρφωσης.1 791

Η παράμετρος της παραμόρφωσης επιτρέπει να διευκρινιστούν οι λόγοι που προκαλούν την 

παραμόρφωση του πλέγματος (που είναι η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων και τη 

διαμόρφωση των zig zag επιπέδων των αλυσίδων).175'801 Το διάγραμμα της παραμόρφωσης, d 

του πλέγματος ως συνάρτηση του τετραγώνου του ημιτόνου της γωνίας κλίσης αναμένεται να 

είναι γραμμικό σύμφωνα με την πρόβλεψη της θεωρίας Landau'761 Η αποτέμνουσα αυτού του 

διαγράμματος δίνει την τιμή do, η οποία δίνει πληροφορίες για τις διάφορες συνεισφορές στην 

παραμόρφωση. Όταν το do είναι διάφορο του μηδενός υποδεικνύει ότι η παραμόρφωση 

οφείλεται και στη διευθέτηση των zig zag επιπέδων των αλυσίδων, ενώ όταν το d0 είναι ίσο με 

μηδέν η παραμόρφωση προκαλείται μόνο από την κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων.

Η συμπυκνωμένη φάση της ισοθέρμου εμφανίζει συνήθως γραμμική σχέση μεταξύ της 

επιφανειακής πίεσης και της επιφάνειας ανά μόριο και περιγράφεται από τη σχέση

Αχψ =Ki-K2n, όπου Axy=Ao/cos(t). Κατασκευάζοντας το διάγραμμα l/cos(t) ως συνάρτηση της 

επιφανειακής πίεσης μπορεί να προσδιοριστεί η επιφανειακή πίεση, στην οποία συμβαίνει η 

μετάπτωση σε νέα φάση με κάθετη την κλίση των αλκυλικών αλυσίδων (tilting phase 

transition pressure) από την τομή της ευθείας με την ευθεία για l/cos(t)= l.

Με βάση την πιο πάνω ανάλυση μπορεί να γίνει πλήρης ποιοτικός και ποσοτικός

χαρακτηρισμός της κρυσταλλικής δομής των μονοστιβάδων στη διεπιφάνεια
[64,69,72,80-841νερου-αερα.1 J

3 .5  Τ ε χ ν ι κ ή  Α ν ά κ λ α σ η ς  Α π ο ρ ρ ό φ η σ η ς  Υ π ε ρ ύ θ ρ ο υ

Η Φασματοσκοπία Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου, IRRAS, είναι μία μη 

καταστρεπτική τεχνική, κατάλληλη για χαρακτηρισμό μονομοριακών υμενίων και 

χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κυρίως για το χαρακτηρισμό υμενίων εναποθετημένων σε 

μεταλλικά υποστρώματα. Όμως υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός μονομοριακών στρωμάτων
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με υπόστρωμα το νερό, των οποίων η in situ μελέτη με IRRAS πλεονεκτεί σε μεγάλο βαθμό, 

καθώς αποφεύγονται τα προβλήματα (π.χ. μεταβολή της δομής, ρύπανση) κατά τη διαδικασία 

της εναπόθεσης. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Dluhy και οι συνεργάτες του1'6'85'ΧΗ| ήταν 

οι πρώτοι που πήραν in situ φάσματα 1R από επιπλέουσες μονοστιβάδες λιπαρών οξέων και 

φωσφολιπιδίων στη διεπιφάνεια νερού αέρα.

Η δονητική φασματοσκοπία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τη μελέτη των 

μεμβρανικών δομών που σχηματίζονται από λιπιδικά μόρια. Οι απορροφήσεις στο υπέρυθρο 

είναι ευαίσθητες στην αλλαγή της μόνιμης διπολικής ροπής, η οποία εξαρτάται από τη 

διαμόρφωση και την οργάνωση των επιφανειοδραστικών μορίων στη διεπιφάνεια. Ένα 

επιπλέον πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης πειραμάτων 

ισοτοπικής ιχνηθέτισης, από τα οποία μπορούν να ληφθούν δομικές πληροφορίες από 

διαφορετικά τμήματα του μορίου.189'911 Σε σχέση με τις άλλες φασματοσκοπικές τεχνικές που 

περιορίζονται στη μελέτη ενός μέρους του μορίου (π.χ 3ΙΡ NMR), ή απαιτούν την ισοτοπική 

αντικατάσταση ατόμων του μορίου μέσω της συνθετικής οδού (π.χ "Η NMR, l3C NMR), ή 

επίσης την εισαγωγή μορίων σημαντών (π.χ EPR, φθορισμομετρία), η δονητική 

φασματοσκοπία είναι μία μη καταστρεπτική τεχνική η οποία μπορεί να ελέγξει τις 

απορροφήσεις από όλα τα τμήματα (ομάδες) των λιπιδικών μορίων ταυτόχρονα. Επίσης η 

κλίμακα χρόνου των πειραμάτων IR, που είναι 10'12 s, εγγυάται ότι η ερμηνεία των 

πειραματικών αποτελεσμάτων δεν περιπλέκεται από την κλίμακα χρόνου στην οποία 

συμβαίνουν οι ανισοτροπικές κινήσεις.12’3'92'94'

Οι συχνότητες στις οποίες εμφανίζονται οι κορυφές 1R των υμενίων των τασιενεργών ειδών 

δίνουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, δεδομένου ότι 

στη βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός δεδομένων για το συσχετισμό των φασμάτων 1R 

των μορίων και της διαμόρφωσης των αλυσίδων/2'95'961 του βαθμού ιονισμού ή των 

αλληλεπιδράσεων των πολικών κεφαλών με ιοντικά και μη ιοντικά είδη197' καθώς επίσης και 

της ύπαρξης δεσμών υδρογόνου. Η τεχνική 1RRAS είναι σήμερα μια πολύ σημαντική τεχνική 

και για τον προσδιορισμό της δευτεροταγούς δομής πεπτιδίων και πρωτεϊνών που 

διευθετούνται στη διεπιφάνεια νερού-αέρα19*'1 καθώς επίσης και για τη μελέτη της 

αληλεπίδρασης λιπιδίων με πρωτεΐνες1" 1 και τη μελέτη επιφανειακών ενζυμικών 

αντιδράσεων.11001

3.5.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο

Η τεχνική χρησιμοποιεί τις αντανακλαστικές ιδιότητες του νερού στην μεσαία περιοχή 

υπερύθρου του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.111" 1 Συγκεκριμένα όταν υπέρυθρη ακτινοβολία 

προσπίπτει σε μία επιπλέουσα μονοστιβάδα, σε σύστημα τριών φάσεων (αέρας-μονοστιβάδα-
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υπόστρωμα), τότε αυτή ανακλάται και η ένταση της ανακλούμενης δέσμης καταγράφεται ως 

συνάρτηση του μήκους κύματος της δέσμης. Η τεχνική IRRAS στηρίζεται στην εκλεκτική 

απορρόφηση του ρ ή του s πολωμένου φωτός από τη λιπιδική μονοστιβάδα (Υποκεφάλαιο 

3.3.1).

Σχήμα 3.44: Σχηματική αναπαράσταση της γεοιμετρίας της φασματοσκοπίας ανάκλασης
απορρόφησης υπερύθρου, 1RRAS.

Η παρουσία ηλεκτρικού πεδίου και για τις δύο πολώσεις του φωτός στη διεπιφάνεια νερού- 

αέρα υποδεικνύει ότι το φάσμα που θα προκύψει περιέχει πληροφορίες και για τις τρεις 

κατευθύνσεις του μοριακού στρώματος (σε αντίθεση με την περίπτωση που το υπόστρωμα της 

στιβάδας είναι μεταλλικό).1371

3.5.2 Προβλήματα Λόγω της Συμπύκνωσης των Ατμών του Νερού

Λόγω του πολύ μικρού πάχους των μονοστιβάδων που σχηματίζονται στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα από τα λιπιδικά αμφιφιλικά μόρια, η απόκτηση πληροφοριών IRRAS με καλό 

λόγο σήματος προς θόρυβο είναι επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, επειδή απαιτείται η 

εξάλειψη όλων των παρεμβολών από το περιβάλλον, καθώς και από το ισχυρό σήμα του 

νερού. Η εφαρμογή της τεχνικής IRRAS για τη λήψη δομικών πληροφοριών από τις 

μονοστιβάδες βιολογικών μορίων στη διεπιφάνεια νερού-αέρα με καλό λόγο σήματος ως προς 

θόρυβο παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Καταρχάς, οι ζώνες απορρόφησης στο IR των 

βιολογικών μορίων είναι σχετικά ασθενείς. Οι συντελεστές απόσβεσης στο IR είναι 20 έως 

1000 φορές μικρότεροι από τους αντίστοιχους στο UV-vis. Δεύτερον οι ανακλαστικές 

ιδιότητες του νερού στο υπέρυθρο είναι πολύ ασθενείς. Η χρήση όμως των νέων σύγχρονων 

οργάνων υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier, καθώς και οι σχεδιασμοί νέων πειραματικών
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διατάξεων κατέστησαν εφικτή τη μελέτη λεπτών υμενίων σε διηλεκτρικά υποστρώματα όπως 

είναι το νερό. Η παρουσία όμως του υδατικού υποστρώματος καθιστά αναπόφευκτη την 

ύπαρξη έντονων ζωνών στο φάσμα που οφείλονται στις δονήσεις των μορίων του ατμού του 

νερού. Η ύπαρξη των ζωνών αυτών δυσχεραίνει σοβαρά τις μετρήσεις στην περιοχή μεταξύ 

των 1400-1800 cm '1, όπου περιέχονται σημαντικές και χαρακτηριστικές κορυφές από 

τασιενεργά μόρια με μεγάλες αλειφατικές αλυσίδες, καθώς επίσης και δονήσεις από 

χαρακτηριστικές ομάδες πεπτιδίων ή πρωτεϊνών. Οποιαδήποτε μεταβολή στα επίπεδα της 

υγρασίας ή του C 0 2 της ατμόσφαιρας του “κουτιού”, στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η όλη 

πειραματική διάταξη, μεταξύ των μετρήσεων για τη λήψη των φασμάτων από το δείγμα και 

από το υπόστρωμα θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κορυφών από τις δονήσεις των 

μορίων του νερού. Η παρουσία της μονοστιβάδας στην επιφάνεια του υδατικού διαλύματος 

επηρεάζει την εξάτμιση, με αποτέλεσμα η μετρούμενη υγρασία να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την κατάσταση (βαθμό συμπίεσης) στην οποία βρίσκεται η μονοστιβάδα.12'37'93'941

Για την αποφυγή της παρεμβολής των δονήσεων των μορίων του νερού στα φάσματα των 

τασιενεργών μορίων της υπό μελέτη μονοστιβάδας έχουν αναπτυχθεί τρεις διαφορετικές 

πειραματικές διαδικασίες-προσεγγίσεις.

• Ο Gericke και οι συνεργάτες του1"121 έδειξαν ότι οι κορυφές του νερού μπορούν να 

περιορισθούν με τη ρύθμιση της υγρασίας στο “κουτί” με τη βοήθεια χαμηλής ροής ξηρού 

αζώτου. Με τον τρόπο αυτό έγινε κατορθωτό να βελτιωθεί ο λόγος σήματος ως προς θόρυβο, 

S/Ν, των φασμάτων.

• Ο Flach και οι συνεργάτες του11,1,1 ανέπτυξαν μια νέα πειραματική διάταξη στην οποία δύο 

σκάφες Langmuir χρησιμοποιούνται διαδοχικά. Η πρώτη περιέχει την υπό μελέτη 

μονοστιβάδα στη διεπιφάνεια νερού-υποστρώματος (κανάλι δείγματος), ενώ η δεύτερη 

περιέχει μόνο το υπόστρωμα (κανάλι αναφοράς). Με αυτόματο μηχανισμό κίνησης, ο οποίος 

ελέγχεται μέσω υπολογιστή, οι σκάφες μετακινούνται εντός και εκτός της δέσμης IR 

διαδοχικά και παραμένουν εκεί για το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη προεπιλεγμένου 

αριθμού σαρώσεων. Τα σήματα από το φώς που ανακλάται από κάθε σκάφη προστίθενται στα 

ξεχωριστά κανάλια. Η προσέγγιση αυτή ελαχιστοποιεί την επίδραση από αλλαγές στα επίπεδα 

της υγρασίας κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων.
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Σχήμα 3.45: Σχηματική αναπαράσταση της διπλής σκάφης που χρησιμοποιείται στη λήψη 
φασμάτων μέσω της φασματοσκοπίας Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου, IRRAS.179’

• Η τρίτη προσέγγιση αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου 

Bordeaux.1 "Ι4-,0Λ1 η  μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την τεχνική της διαμόρφωσης της πόλωσης 

και είναι γνωστή ως polarization modulation infrared reflection-absorption spectroscop, PM- 

IRRAS. Η πόλωση του εισερχόμενου ηλεκτρικού πεδίου εναλλάσσεται πολύ γρήγορα μεταξύ 

της s και της ρ κατάστασης. Η εισερχόμενη δέσμη ανακλάται από την επιφάνεια του νερού και 

το ανακλώμενο σήμα φιλτράρεται ηλεκτρονικά και αποδιαμορφώνεται από έναν ενισχυτή 

lock-in. Μετά από το μετασχηματισμό Fourier, το διαφορικό φάσμα υπολογίζεται ως εξής: 

(AR/R)=(Rp-Rs)/(Rp+Rs). Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται τα επιθυμητά φάσματα με μόνο μία 

σάρωση.

Κάθε μια από τις τρεις πιο πάνω μεθόδους έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. 

Η ενσωμάτωση του διπλού συστήματος σκαφών είναι τεχνικά απλή, εύκολη και πλήρως 

αυτοματοποιημένη και απαιτεί τις ελάχιστες τροποποιήσεις στην οπτική πορεία του 

φασματοφωτομέτρου. Η εναλλαγή της κατάστασης πόλωσης του φωτός από s σε ρ γίνεται 

κατά τη διάρκεια ενός πειράματος από την ίδια υπό μελέτη μονοστιβάδα αποφεύγοντας έτσι 

μικρά πειραματικά σφάλματα και αβεβαιότητες. Επιτυγχάνεται πολύ καλή ταύτιση της 

επίδρασης του νερού στα φάσματα του δείγματος και του υποστρώματος. Η χρήση της διπλής 

σκάφης για ταυτόχρονη και διαδοχική λήψη φασμάτων έχει και το εξής πλεονέκτημα. Τα 

επίπεδα του υποστρώματος στη σκάφη αναφοράς και σε αυτή που περιέχει το δείγμα 

παραμένουν στο ίδιο ύψος κατά τη λήψη των μετρήσεων και έτσι δεν προκαλούνται αλλαγές
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στην αντανακλαστικότητα του συστήματος, λόγω αλλαγής π.χ. στο μήκος εστίασης. Όμως η 

παρουσία της διπλής σκάφης τείνει να αυξήσει τον όγκο του υποστρώματος καθώς επίσης τους 

χρόνους της συλλογής των δεδομένων. Η μετακίνηση του συστήματος μέσω του 

αυτοματοποιημένου μηχανισμού πρέπει να γίνεται με αρκετά μικρές ταχύτητες έτσι ώστε να 

αποκλειστεί η πιθανότητα αλλοίωσης ή καταστροφής της υπό μελέτη επιπλέουσας 

μονοστιβάδας. Η τεχνική PM-IRRAS απαιτεί την ενσωμάτωση πρόσθετων, αρκετά ακριβών 

στοιχείων, στο οπτικό σύστημα. Επιπλέον, η αποδοτικότητα της τεχνικής αυτής είναι τέλεια σε 

μόνο μια τιμή της συχνότητας, και έτσι η πλήρης εξάλειψη των υδρατμών του νερού δεν 

μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη, παρόλο που η μείωση είναι πολύ καλή. Επίσης λόγω του ότι 

καταστέλλονται σήματα από μόρια που βρίσκονται τυχαία διευθετημένα στην πορεία της 

δέσμης, καταστέλλονται και δονήσεις από τυχαία διευθετημένα μόρια του μονομοριακού 

στρώματος. Τέλος η χρήση της μεθόδου αυτής για ποσοτικό προσδιορισμό της μοριακής 

διαμόρφωσης έχει σοβαρούς περιορισμούς αφού για να υπολογιστούν οι παράμετροι αυτές, 

απαιτείται να γίνουν μετρήσεις σε πολλές τιμές γωνιών της εισερχόμενης δέσμης. Μέσω της 

μεθόδου αυτής δεν μπορεί να γίνει μέτρηση ανεξάρτητα για την s και τη ρ πόλωση του 

φω τός'3·94-1071

3.5.3 Φάσματα Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου

Τα φάσματα IRRAS δίνονται σαν συνάρτηση του κυματαριθμού, της κατάστασης πόλωσης 

του φωτός, της γωνίας της εισερχόμενης δέσμης, του πάχους της στιβάδας και των οπτικών 

σταθερών των 3 φάσεων που εμπλέκονται. Τα φάσματα δίνονται στη μορφή της ποσότητας 

RA σαν συνάρτηση της συχνότητας δόνησης. Για τη δημιουργία του φάσματος υπολογίζεται ο 

λόγος της έντασης από την ανάκλαση του δείγματος (διεπιφάνεια καλυμμένη από τη 

μονοστιβάδα) (R) ως προς αυτή του υποστρώματος (Ro), δηλαδή12 371

 ̂ R ^
RA = - log —  Εξίσωση 3.44

l R o J

Οι τιμές RA μπορούν να είναι θετικές ή αρνητικές και αυτό εξαρτάται από την κατάσταση 

πόλωσης της εισερχόμενης δέσμης του φωτός, της γωνίας πρόσπτωσης και την κατεύθυνση 

αλλαγής της διπολικής ροπής κατά τη δόνησης του δεσμού. Στο Σχήμα 3.46 φαίνονται οι τιμές 

RA ασύμμετρων δονήσεων τάσης των μεθυλενικών πρωτονίων (2917cm 1) ως συνάρτηση της 

γωνίας πρόσπτωσης των εισερχόμενων δεσμών με s- και ρ- καταστάσεις πόλωσης. Με την 

αύξηση της γωνίας πρόσπτωσης οι τιμές RAS αυξάνονται, όπως και η ανακλαστικότητα, 

παρόλο που οι τιμές είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Όταν όμως η δέσμη είναι ρ πολωμένη τότε
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εμφανίζεται ένα ελάχιστο αντανακλαστικότητας στη γωνία Brewster, όπου η καμπύλη RAP 

τέμνει τον άξονα χ, δηλαδή οι ζώνες αλλάζουν σήμα από αρνητικό σε θετικό (μεγάλο kx) ή 

από θετικό σε αρνητικό (μεγάλο k,). Κοντά στη γωνία Brewster η απόλυτη τιμή του RAP έχει 

δύο μέγιστα, ένα που σχετίζεται με τη θετική ζώνη και ένα άλλο με την αρνητική ζώνη.121

0.15
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Σχήμα 3.46: Διάγραμμα της ανάκλασης-απορρόφησης υπερύθρου ως συνάρτηση της 
εισερχόμενης δέσμης με καταστάσεις πόλωσης s και ρ για ασύμμετρες δονήσεις 

μεθυλενικών πρωτονίων (2917 cm ‘).|!|

3.5.3.1 Είδη Δονήσεων στα Φάσματα Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου

Όπως είναι γνωστό στην περιοχή υπερύθρου του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας (IR) συμβαίνουν απορροφήσεις που οφείλονται σε δονήσεις ή κάμψεις των 

δεσμών των μορίων για ενώσεις με διπολική ροπή, που μεταβάλλεται κατά την παραμόρφωση 

του μορίου. Εκτός από τις τάσεις και τις κάμψεις υπάρχουν και άλλα είδη παραμόρφωσης της 

δομής των μορίων, όπως όταν αυτό σείεται (wagging), κλυδωνίζεται (rocking), στρεβλώνεται 

(twisting), ή εκτελεί ψαλιδωτή κίνηση (scissoring), κ.λ.π. Οι δονήσεις αυτές αναπαριστώνται 

στο Σχήμα 3.47.
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Σχήμα 3.47: Δονήσεις τάσης και κάμψης των μορίων και άλλες παραμορφώσεις που
οδηγούν σε παρατήρηση στο IR.

Οι μετρήσεις IRRAS παρέχουν τα δύο είδη πληροφοριών που αποκτούνται παραδοσιακά 

από τη μοριακή υπέρυθρη φασματοσκοπία: τις συχνότητες στις οποίες εμφανίζονται οι 

μοριακές δονήσεις και τις εντάσεις των ζωνών.

3.5.3.2 Συχνότητες Δονήσεων

Από τη μελέτη των μονοστιβάδων των φωσφολιπιδίων μέσω της τεχνικής IRRAS μπορούν 

να προσδιοριστούν οι δονήσεις που οφείλονται στις υδρόφοβες αλυσίδες δηλαδή οι δονήσεις 

των μεθυλενικών και μεθυλικών υδρογονανθρακικών ομάδων. Μελετούνται επίσης και 

δονήσεις που οφείλονται στις πολικές κεφαλές και μάλιστα αυτές της εστερικής καρβονυλικής 

και της φωσφορικής ομάδας.

3.5.3.2.1 Δονήσεις που Οφείλονται στις Υδρογονανθρακικές Αλυσίδες των 

Φωσφολιπιδίων

Οι ισχυρότερες ζώνες στο φάσμα IRRAS αμφιφιλικών μορίων οφείλονται συνήθως στις 

συμμετρικές vsCH2, και στις ασύμμετρες, vasCH2, δονήσεις τάσεως των μεθυλενικών 

πρωτονίων, κοντά στους 2850 cm '1 και 2920 cm '1 αντίστοιχα. Οι δονήσεις αυτές έχουν 

διπολικές ροπές κάθετες στον άξονα των υδρογονανθρακικών αλυσίδων (όταν οι δεσμοί της
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αλυσίδας βρίσκονται σε all trans διαμόρφωση) και με διεύθυνση παράλληλη (συμμετρική 

τάση) ή κάθετη (ασύμμετρη τάση) με τη διχοτόμο της γωνίας H-C-H (Σχήμα 3.48).

\ ^ Η \ ^ Η

C C\ \
C C

/  /
C C

VSCH 2 vasCH2

Σχήμα 3.48: Σχηματική αναπαράσταση της διπολικής ροπής των συμμετρικών και 
αντισυμμετρικών δονήσεως τάσης των μεθυλενικών πρωτωνίων.

Οι δονήσεις αυτές είναι ποιοτικοί δείκτες της διευθέτησης και της διαμόρφωσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων. Η μείωση της συχνότητας της συμμετρικής δόνησης τάσης 

CH? από τους 2855cm'1 στους 2849cm'1 και της ασύμμετρης από τους 2924cm'1 στους 

2916cm'1, υποδεικνύει ότι η trans διαμόρφωση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων επικρατεί 

ως προς τη gauche και ότι η μονοστιβάδα αποκτά μεγαλύτερο βαθμό τάξης. Η συχνότητα και 

το εύρος των κορυφών αυτών είναι ευαίσθητα στο σχετικό αριθμό των trans και gauche 

διαμορφώσεων, ενώ το ύψος και το εμβαδόν των κορυφών στην πυκνότητα διευθέτησης των 

μορίων της μονοστιβάδας.

Ένας άλλος τρόπος δόνησης των μεθυλενικών πρωτονίων που είναι ανιχνεύσιμος στο φάσμα 

μονοστιβάδων είναι η δ€Η 2 (ψαλιδωτή κίνηση) και εμφανίζεται κοντά στους 1470 cm '1. Οι 

δονήσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για τη διευθέτηση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων. 

Συγκεκριμένα αν τα φωσφολιπίδια διευθετούνται σε παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα η 

κορυφή αυτή σχάζεται σε διπλή (π.χ. 1473 cm '1 και 1462 cm '1), ενώ παραμένει απλή εάν τα 

λιπίδια διευθετούνται σε εξαγωνική φάση (1467 cm '1), ή τρικλινή φάση (1471 cm '1), ή μη 

οργανωμένη φάση (-1465 cm '1). Η ανίχνευση της σχάσης αυτού του τρόπου δόνησης στα 

φάσματα από μονοστιβάδες στη διεπιφάνεια νερού-αέρα όταν υπάρχει παραμορφωμένο
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εξαγωνικό πλέγμα, μπορεί πολλές φορές να καταστεί δύσκολη, λόγω της παρεμβολής από τις 

ζώνες των υδρατμών του νερού.

Πίνακας 3.3: Δονήσεις Υπερύθρου για την ανάλυση της διαμόρφωσης και διευθέτησης των 
υδρογονανθρακικών αλυσίδων σε μονοστιβάδες φίοσφολιπιδίων.12'3'86,91’101'1081

Είδος Δόνησης Συμβολισμός ΚυματαριΟμός
-1

cm

Σχόλια-Π αρατη ρή σεις

Μεθυλενικά Πρωτόνια

CH, Συμμετρική 

Δόνηση Τάσης
vsCH2

-2855
2851-2849

LE φάση των λιπιδίων 
Συμπυκνωμένες φάσεις των 

λιπιδίων 
(2849 cm all trans)

CH, Ασύμμετρη 

Δόνηση Τάσης
v„CH 2

-2924
2920-2917

LE φάση των λιπιδίων 
Συμπυκνωμένες φάσεις των 

λιπιδίων

(2917 cm all trans)
CH, Δόνηση 

Κάμψης-Ψαλιδωτής 
Κίνησης 

(Scissoring)

6CH2

-1465
1462-1473

1467
1471

Μη οργανωμένη φάση 
Ορθορομβικό πλέγμα 

Εξαγωνική φάση 
Τρικλινής φάση

CH., Δόνηση
Κάμψης- (Wagging) 

(Σείεται)
1200-1400

CH? Δόνηση 
Κάμψης- (Rocking) 

(Κλυδωνίζεται)
vrCH2 720, 728

Όταν το πλέγμα είναι 
ορθορομβικό η κορυφή σχάζεται 

στα δύο.

CD, Συμμετρική 
Δόνηση Τάσης

vsCD2 2087-2100 Οι δονήσεις αυτές είναι ποιοτικοί 
δείκτες της διαμόρφωσης 

κατ ’αναλογία με τις συμμετρικές 
και ασύμμετρες δονήσεις CH,.

CD, Ασύμμετρη 
Δόνηση Τάσης

vasCD2 2190-2200

CD, Δόνηση 
Κάμψης-Ψαλιδωτής 

Κίνησης 
(Scissoring)

s c o 2
1086, 1094 

1089
Ορθορομβικό πλέγμα 

Εξαγωνική φάση ή τρικλινής 
φάση

Μεθυλικά Πρωτόνια
CH, Ασύμμετρη 
Δόνηση Τάσης

vasCH3 -2956

CH, Συμμετρική 
Δόνηση Τάσης

VsCH3 -2872
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Οι δονήσεις CH2 wagging είναι πολύ ευαίσθητες στην αλλαγή της διαμόρφωσης αλλά δεν 

έχουν ανιχνευθεί σε φάσμα IRRAS από μονοστιβάδες στη διεπιφάνεια νερού-αέρα. Οι 

δονήσεις αυτές εμφανίζονται στην περιοχή των 1200-1400 cm '1 όταν οι υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες βρίσκονται σε all-trans διαμόρφωση. Συνήθως οι δονήσεις της φωσφορικής ομάδας 

καλύπτουν τις ζώνες αυτές.

Οι κορυφές που αντιστοιχούν στις ασύμμετρες, vasCH3 και στις συμμετρικές, vsCTT δονήσεις 

τάσεις των μεθυλικών πρωτονίων είναι πιο ασθενείς (δίνουν κορυφές μικρότερης έντασης) από 

τις αντίστοιχες δονήσεις των μεθυλενικών ομάδων, λόγω του ότι υπάρχουν λιγότερες τέτοιες 

ομάδες στη μονοστιβάδα. Εμφανίζονται στους ~ 2956 cm '1 και ~ 2872 cm '1 αντίστοιχα. Οι 

συμμετρικές δονήσεις συνήθως δεν φαίνονται στα φάσματα λόγω αλληλοεπικαλύψεων από 

άλλες κορυφές.12101’1091

3.5.3.2.2 Δονήσεις που Οφείλονται στις Πολικές Κεφαλές των Φωσφολιπιδίων

Εκτός από τις δονήσεις που οφείλονται στις υδρογονανθρακικές αλυσίδες, μέσω των 

φασμάτων IRRAS μπορούν να μελετηθούν και οι δονήσεις από χαρακτηριστικές ομάδες που 

βρίσκονται στις πολικές κεφαλές των λιπιδίων, έτσι ώστε να ληφθούν πληροφορίες τόσο για 

τη διαμόρφωση της πολικής κεφαλής όσο και για την αλληλεπίδραση των κεφαλών με τα 

περιβάλλοντα μόρια νερού ή ιοντικά είδη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η φασματοσκοπία 

υπερύθρου είναι μια πολύ καλή τεχνική για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

λιπιδίων και των μορίων του νερού λόγω του ότι πολλές από τις δονήσεις είναι ευαίσθητες στη 

δημιουργία δεσμών υδρογόνου και έτσι οι συχνότητες των δονήσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων με τα μόρια νερού. Τα είδη των 

δονήσεων τα οποία έχουν μελετηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό είναι οι δονήσεις των καρβονυλίων 

και των φωσφορικών ομάδων. Η συμμετοχή των ατόμων του οξυγόνου των ομάδων αυτών σε 

δεσμούς υδρογόνου οδηγεί στην εξασθένιση της σταθεράς δύναμης δόνησης και έτσι 

μειώνεται η συχνότητα στην οποία εμφανίζονται οι εν λόγω δονήσεις.

Οι δονήσεις τάσεις του καρβονυλίου της εστερικής ομάδας που εμφανίζονται στην περιοχή 

μεταξύ των 1710-1750 cm"1 εξαρτώνται από την εφυδάτωση και τους δεσμούς υδρογόνου που 

είναι δυνατόν να δημιουργηθούν. Η ζώνη αυτή πολλές φορές είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης 

δύο τουλάχιστον άλλων κορυφών με τη μία γύρω στους 1723-1728 και την άλλη στους 

1740-1742 c m 1. Η ζώνη στη ψηλότερη συχνότητα (-1742 c m 1) οφείλεται σε δονήσεις 

καρβονυλικών ομάδων που δεν έχουν δημιουργήσει δεσμούς υδρογόνου (μη “πρωτονιωμένο” 

καρβονύλιο), ενώ η κορυφή στη χαμηλότερη συχνότητα είναι αποτέλεσμα του σχηματισμού 

δεσμών Η από την καρβονυλική ομάδα (“πρωτονιωμένο” καρβονύλιο). Επίσης η ύπαρξη
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ζώνης στους -1710 cm"1 οφείλεται στην παρουσία διπλά “πρωτονιωμένων” καρβονυλικών 

ομάδων (που έχουν σχηματίσει δύο δεσμούς Η) I91·107·110-112]

Πίνακας 3.4: Δονήσεις Υπερύθρου για την ανάλυση των πολικών κεφαλών και της 
αλληλεπίδρασής τους με μόρια του νερού και ιοντικά είδη.12 '' 86'91'1"11

Είδος Δόνησης Συμβολισμός Κυματαριθμός
-1

cm
C =0 Δόνηση Τάσης vCO 1710-1740

C = 0 Δονήσεις 
Τάσης

vCO

1739 Μη πρωτονιωμένα 
1727 Μονοπρωτονιωμένα 
1710 Διπλά πρωτονιωμένα 

Κατάλοιπα
C-O-O-C 

Συμμετρική Δόνηση 
Τάσης

-1070

C-O-O-C 
Ασύμμετρη Δόνηση 

Τάσης
-1170

ΡΟ, Συμμετρική 

Δόνηση Τάσης
vs Ρ 0 2 1085-1090

ΡΟη Ασύμμετρη 
Δόνηση Τάσης

vas Ρ 0 2 1220-1250

N (C H 3)3 
Ασύμμετρη Δόνηση 

Τάσης
V as -972

N (C H 3)3
Συμμετρική Δόνηση 

Τάσης

Vs -920

Ν (CH3)3 Δόνηση 
Κάμψης-Ψαλιδωτής 

Κίνησης 
(Scissoring)

s s -1405

Ν (CH,)3 Δόνηση 
Κάμψης-Ψαλιδωτής 

Κίνησης 
(Scissoring)

5as -1485
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Οι κορυφές στην περιοχή των 1000-1300 cm '1 οφείλονται στις δονήσεις της φωσφορικής 

ομάδας οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες στη δημιουργία δεσμών υδρογόνου και στην 

εφυδάτωση. Επίσης μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το φορτίο των φωσφολιπιδίων 

καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση των πολικών κεφαλών με άλλα ιοντικά είδη. Η σταδιακή 

μείωση του βαθμού εφυδάτωσης των φωσφορικών καταλοίπων έχει ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση των κορυφών των ασύμμετρων δονήσεων σε μεγαλύτερες τιμές κυματαριθμού. 

Αντίθετα οι συμμετρικές δονήσεις της φωσφορικής ομάδας, οι οποίες εμφανίζονται στους 

1089 cm '1, είναι πρακτικά μη ευαίσθητες στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου.11121131

3.5.3.3 Εντάσεις των Ζωνών Δόνησης

Στη δονητική φασματοσκοπία είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια οι εντάσεις 

των ζωνών σε σχέση με τις συχνότητες στις οποίες εμφανίζονται οι ζώνες αυτές. Ένα κύριο 

πλεονέκτημα της φασματοσκοπίας 1RRAS είναι ότι η διευθέτηση και ο προσανατολισμός των 

μορίων των υδρογονανθρακικών αλυσίδων μπορεί να εξαχθεί με σύγκριση των πειραματικά 

μετρούμενων εντάσεων με εντάσεις που προκύπτουν από κατάλληλα ισοδύναμα θεωρητικά 

μοντέλα. Από την εκτίμηση των ιδιοτήτων ανάκλασης του φωτός από ένα σύστημα τριών 

στρώματων (αέρας-μονοστιβάδα-νερό), είναι εφικτό να καθοριστεί η γωνία κλίσης των 

αλκυλικών αλυσίδων σε σχέση με την κάθετη στην επιφάνεια. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

θεωρητικές προσεγγίσεις από τον Kuzmin, τον Schopper και πιό πρόσφατα από τους 

Yamamoto και Ishida1114115ί ρ ια να γίνουν χρήσιμοι οι υπολογισμοί αυτοί θα πρέπει να 

υπάρχουν πειραματικά δεδομένα σε διάφορες γωνίες πρόπτωσης της εισερχόμενης δέσμης. 

Αόγω του ότι κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πειραματικής 

εργασίας, δεν θα γίνει οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά στους υπολογισμούς με τα θεωρητικά 

μοντέλα, για τα οποία μπορούν να βρεθούν πληροφορίες και σε άρθρα ανασκόπησης στη 

βιβλιογραφία.13'94,116'
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τεχνικές Χαρακτηρισμού των Μ ικυλίων

Η μελέτη της επίδρασης των ανιόντων της σειράς Hofmeister στα μικύλια του 

DPC είχε στόχο τη διερεύνηση όλων των μεταβολών στις ιδιότητες 

(Θερμοδυναμικές, φυσικοχημικές, δομικές και ηλεκτρικές) των μικυλίων που 

προκα/.ούν τα ανιόντα της σειράς Hofmeister στα μικύλια DPC. Οι τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι οι 

εξής: Πυρηνικός μαγνητικός σιηηονισμός, NMR, Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός 

συντονισμός, EPR, Δυναμική σκέδαση φωτός, DLS, Σκέδαση νετρονίων υπό 

μικρή γωνία, SANS, Σκέδαση ακτίνων X  υπό μικρή γωνία, SAXS, Στατικός 

φΘορισμός και χρονικά εξαρτώμενη απόσβεση φΘορισμού, TRFQ, Μέτρηση του 

ζήτα δυναμικού με αναλυτή σκέδασης φωτός, Zetasizer. Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται αναφορά στις πιο πάνω τεχ\’ΐκές, στο Θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε μιας 

και πως μέσα από αυτές μπορούν να ανα/.υθούν τα πειραματικά δεδομένα και να 

εξαχθούν οι παραμέτροι των μικυλιακών συστημάτων στην απουσία και στην 

παρουσία ηλεκτρολυτών.

4.1 Μελέτη Υδατικών Μικυλιακών Συστημάτων

Η απλότητα των μικυλίων που σχηματίζονται σε υδατικά διαλύματα από τασιενεργά μόρια, 

τα καθιστά πολύ χρήσιμα και σημαντικά συστήματα για φυσικοχημικές αλλά και βιολογικές 

μελέτες. Η μελέτη των φυσικοχημικών, των θερμοδυναμικών, των δομικών και των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μικυλίων πραγματοποιείται στις μέρες μας με ένα πολύ μεγάλο 

εύρος τεχνικών. Από την κάθε τεχνική λαμβάνονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Πολλές 

φορές λαμβάνονται παρόμοιες πληροφορίες από δύο ή περισσότερες τεχνικές, επιτρέποντας
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την επιβεβαίωση και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή και για το χαρακτηρισμό των διαφόρων ιδιοτήτων των μικυλιακών 

συστημάτων του DPC στην απουσία και στην παρουσία ηλεκτρολυτών επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθούν φασματοσκοπικές τεχνικές συντονισμού, τεχνικές σκέδασης, τεχνικές 

φασματοσκοπίας φθορισμού αλλά και τεχνικές, από τις οποίες μπορεί να προκύψει το ζήτα 

δυναμικό των μικυλίων του DPC.

4.2 Φασματοσκοπικές Τεχνικές Συντονισμού

Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR, διάφορων πυρήνων αλλά και 

του ηλεκτρονικού μαγνητικού συντονισμού, EPR, στην παρουσία κατάλληλων μορίων, έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στο χαρακτηρισμό των μικυλιακών συσσωματωμάτων. Οι βασικές 

αρχές της φασματοσκοπίας EPR είναι παρόμοιες με αυτές της φασματοσκοπίας NMR, με μόνη 

διαφορά ότι το φαινόμενο οφείλεται σε συντονισμό ασύζευκτου ηλεκτρονικού σπιν και όχι 

σπιν πρωτονίου.

4.2.1 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού

Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, NMR, ανακαλύφθηκε ανεξάρτητα από τον Bloch και 

τους συνεργάτες του (Hansen, Packard) στο πανεπιστήμιο Stanford της Καλιφόρνιας και τον 

Purcell στο πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Η τεχνική του NMR αναγνωρίσθηκε σύντομα 

ως μία από τις πιο σημαντικές φασματοσκοπικές τεχνικές για την πιστοποίηση της δομής 

χημικών ενώσεων (Η ανακάλυψη αυτή επιβραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1952). Η 

ανάπτυξη της φασματοσκοπίας NMR με παλμική τεχνική μετασχηματισμού Fourier (Pulse 

Fourier Transform NMR, FT-NMR) τις τελευταίες δεκαετίες και η εφαρμογή της τεχνικής του 

NMR στην ιατρική, διεύρυναν τη χρησιμότητα της τεχνικής NMR σε πολλούς κλάδους της 

επιστήμης. Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, NMR, είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει 

όταν πυρήνες ορισμένων ατόμων τοποθετούνται εντός ενός ομογενούς, στατικού μαγνητικού 

πεδίου και διεγείρονται από ένα δεύτερο ταλαντευόμενο μαγνητικό πεδίο. Οι πυρήνες 

εμφανίζουν το φαινόμενο NMR, με την προϋπόθεση να έχουν μη μηδενικό σπιν.11'21

Στη φασματοσκοπία NMR χρησιμοποιείται το φαινόμενο NMR για τη μελέτη φυσικών, 

χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων της ύλης. Η φασματοσκοπία NMR στηρίζεται στο γεγονός 

ότι οι συχνότητες συντονισμού των πυρήνων σε μαγνητικά πεδία παρουσιάζουν μικρές 

διαφορές, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Η φασματοσκοπία NMR μιας 

διάστασης χρησιμοποιείται από τους χημικούς στη μελέτη της δομής χημικών ενώσεων. 

Τεχνικές NMR δύο ή περισσοτέρων διαστάσεων (πολυδιάστατο NMR) χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό της δομής πολυπλοκότερων μορίων, π.χ. πρωτεϊνών. Τεχνικές
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χρονοεξαρτημένου NMR (πυρηνική μαγνητική αποδιέγερση) χρησιμοποιούνται για τη μελέτη 

της δυναμικής ενώσεων σε διαλύματα. Τέλος, η φασματοσκοπία NMR χρησιμοποιείται 

ευρέως για τη μελέτη της δομής και δυναμικής ενώσεων σε στερεά κατάσταση. Πολύ 

σημαντική είναι η συμβολή της τεχνικής αυτής για τη μελέτη και τη διερεύνηση των 

φυσικοχημικών, των δομικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων μεμβρανομιμητικών συστημάτων, 

όπως είναι και τα μικύλια.[3'9' μέσω της λήψης φασμάτων NMR διαφόρων πυρήνων (π.χ. 

πυρήνες που υπάρχουν στα τασιενεργά μόρια ή στα μόρια που αλληλεπιδρούν με αυτά).

4.2.1.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο11'210131

Οι πυρήνες των διαφόρων ατόμων είναι θετικά φορτισμένοι και πολλοί από αυτούς έχουν τη 

δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους. Ως αποτέλεσμα της περιστροφής 

αυτής οι πυρήνες αποκτούν δύο ιδιότητες: το πυρηνικό σπιν (nuclear σπιν) και τη γωνιακή 

στροφορμή (angular momentum), Ρ. Εξαιτίας του πυρηνικού σπιν ο πυρήνας αποκτά 

μαγνητική ροπή, μ, καθώς το φορτισμένο σωματίδιο συμπεριφέρεται σαν ένας μικροσκοπικός 

μαγνήτης. Η μαγνητική ροπή δίνεται από την Εξίσωση 4.1.

μ = γ TiyJ I (I + 1) Εξίσωση 4.1

όπου I ο κβαντικός αριθμός του σπιν, γ ο γυρομαγνητικός λόγος, το μέγεθος του οποίου είναι

ανάλογο της ευαισθησίας του πυρήνα προς το μαγνητικό πεδίο και Λ = 1ι/2π (h είναι η 

σταθερά του Planck). Η μαγνητική ροπή, μ συνδέεται με τη γωνιακή στροφορμή, Ρ, μέσω της 

Εξίσωσης 4.2.

μ = γ Ρ Εξίσωση 4. 2

Η συμπεριφορά των πυρήνων εκτός μαγνητικού πεδίου είναι πολύ διαφορετική από ότι όταν

βρεθούν μέσα σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, όπου τα σπιν τους προσανατολίζονται 

ανάλογα με τη διεύθυνση των μαγνητικών γραμμών. Στην απουσία μαγνητικού πεδίου τα 

πυρηνικά σπιν προσανατολίζονται τυχαία και συνεπώς η συνολική μαγνητική ροπή είναι ίση

με Μ = 0 . Στην περίπτωση αυτή οι ενεργειακές καταστάσεις των πυρήνων είναι οι ίδιες.

Οταν όμως ένας πυρήνας εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο Β0 , το πεδίο αλληλεπιδρά με τη 

μαγνητική ροπή μ και αναπτύσσεται μια ροπή στρέψης, η οποία τείνει να ευθυγραμμίσει τη μ 

με το πεδίο Β0 , ανεξάρτητα από τον αρχικό προσανατολισμό της. Το διάνυσμα της γωνιακής
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στροφορμής του πυρήνα παίρνει προσανατολισμό στο μαγνητικό πεδίο τέτοιο, ώστε η 

συνιστώσα Ρ/_ να είναι κβαντισμένη ως ακέραιο πολλαπλάσιο του h .

Ρζ = m,/? και μζ = m, γ h Εξίσωση 4.3

όπου mi ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός. Ανάλογα με το σπιν του, ένας πυρήνας μπορεί να 

αποκτήσει μόνο 21+1 επιτρεπόμενους προσανατολισμούς σε σχέση με την κατεύθυνση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με τιμές του μαγνητικού κβαντικού αριθμού ίσες με -I, -1+1, 

..., 1-2, 1-1, I. Για θετική τιμή mi, οι πυρήνες προσανατολίζονται παράλληλα με την 

κατεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και κατά συνέπεια βρίσκονται σε χαμηλότερη 

ενεργειακή κατάσταση, ενώ για αρνητικό mi οι πυρήνες προσανατολίζονται αντιπαράλληλα 

των μαγνητικών γραμμών και βρίσκονται σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Συνεπώς 

στην παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου καταργείται ο εκφυλισμός των ενεργειακών 

επιπέδων.

Β()
Μ

Ζ

Ο

ηΐ[=  +1/2  π ΐι=  -1/2

Εφαρμοζόμενο 
μαγνητικό πεδίο Β0

Απουσία
4

μαγνητικού πεδίου ' ΔΕ

m  Γ=  -1 /2

irii=  + 1 /2

Σχήμα 4.1: Προσανατολισμός των πυρήνων με 1=1/2 παράλληλα και αντιπαράλληλα με την 
κατεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και οι ενεργειακές τους καταστάσεις.

Η ενέργεια των πυρήνων υπό την επίδραση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου είναι 

ανάλογη της μαγνητικής ροπής, μ, και της ισχύος του μαγνητικού πεδίου, Β0, δηλαδή

Ε = - μ Β0 = - μΖ Β0(ζ) Εξίσωση 4.4

Οι μεταβάσεις από μία ενεργειακή στάθμη σε μία άλλη επιτρέπονται εφόσον Ami = ±1.

Λόγω της ύπαρξης σπιν στους πυρήνες ασκούνται σε αυτούς δύο δυνάμεις. Η μία τείνει να

ευθυγραμμίσει τη μ με το πεδίο Β0 , ενώ η άλλη, θέλει τον πυρήνα να αυτοπεριστρέφεται. Η
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μαγνητική ροπή τελικά εκτελεί μία μεταπτωτική κίνηση γύρω από το Β0 , όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4.2.
Bo

Σχήμα 4.2: Μεταπτωτική κίνηση της μαγνητικής ροπής γύρω από το Β„.

Η συχνότητα ν0 (ή η γωνιακή ταχύτητα ωο = 2πν0) της μεταπτωτικής κίνησης ονομάζεται 

συχνότητα Larmor. Η συχνότητα Lannor (και συνεπώς η γωνιακή ταχύτητα) είναι μοναδική 

για κάθε πυρήνα και δίνεται από τις πιο κάτω σχέσεις.

νο = —  Β0 2π
Εξίσωση 4.5

ω0 = Υ Β0 Εξίσωση 4.6

Λόγω της μεταπτωτικής κίνησης, η μαγνητική ροπή σχηματίζει γωνία α με τον άξονα z 

(μαγνητικό πεδίο Β(>). Δημιουργούνται έτσι δύο συνιστώσες της μαγνήτισης, η οριζόντια 

συνιστώσα μΥ και η κάθετη συνιστώσα μ7. Η τιμή της μ7 εξαρτάται από το μαγνητικό κβαντικό 

αριθμό του σπιν, ni] και δίνεται από τη σχέση:

μΖ = γΛ m, Εξίσωση 4.7

Η γωνία α υπολογίζεται ως ακολούθως:

m,ί \ γΛ m,cos(a) = ------, = ,-----------
γ » ι / ι ( ι  + ι )  V 1 ( Ι + 1 )

Εξίσωση 4.8
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Για να διεγερθούν οι πυρήνες πρέπει να απορροφήσουν ενέργεια από κάποια πηγή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Εάν οι προσανατολισμένοι προς το μαγνητικό πεδίο 

πυρήνες δεχθούν ακτινοβολία με συχνότητα ίση με τη συχνότητα Larmor, απορροφούν 

ενέργεια ίση με τη διαφορά της ενέργειας μεταξύ των δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών, 

ΔΕ. Διεγείρονται και μεταπηδούν από τη χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση στην κατάσταση 

υψηλότερης ενέργειας, οπότε προκαλείται αναστροφή των πυρηνικών σπιν. Η διέγερση των 

πυρήνων γίνεται ουσιαστικά με την εφαρμογή της μαγνητικής συνιστώσας της ακτινοβολίας 

της ραδιοσυχνότητας, η οποία εφαρμόζεται κατά μήκος του άξονα χ, δηλαδή κάθετα προς το 

Βο. Κατά αυτό τον τρόπο οι πυρήνες συντονίζονται (συνθήκη συντονισμού) με αποτέλεσμα να 

λαμβάνεται το τελικό σήμα NMR, στη συχνότητα Larmor.

Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ή απορροφούμενης ακτινοβολίας και συνεπώς η διαφορά 

ενέργειας μεταξύ των δύο ενεργειακών επιπέδων είναι ανάλογη και της ισχύος του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο μαγνήτης. Συνεπώς μπορούν να ληφθούν φάσματα 

πυρήνων με διαφορετικό γυρομαγνητικό λόγο ,γ, αλλάζοντας την ένταση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου, Β0, ή τη συχνότητα της ακτινοβολίας με την οποία βομβαρδίζεται το 

δείγμα. Για να είναι όμως ευδιάκριτες οι πυρηνικές μεταπτώσεις θα πρέπει οι πληθυσμοί στις 

δύο ενεργειακές στάθμες να διαφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η κατανομή του πληθυσμού των πυρήνων μεταξύ δύο επιτρεπτών ενεργειακών σταθμών 

δίνεται από την εξίσωση Boltzmann.

Ν  ΔΕ γ h Β0

- s - = e k j =e  kT Ν + Ν„ = 1 Εξίσωση 4.9Ν |( και μ

όπου kfl η σταθερά Boltzmann, Τ η απόλυτη θερμοκρασία σε Κ και ΔΕ=1ιν η διαφορά 

ενέργειας.

Γενικά υπάρχει μια ελάχιστη διαφορά υπέρ των πυρήνων στη χαμηλότερη ενεργειακή 

στάθμη, Ν„>Νβ. Μόνο ένας πυρήνας ανά 10? πυρήνες βρίσκεται επιπλέον στη χαμηλότερη 

στάθμη σε σχέση με την υψηλότερη. Οι ενεργειακές μεταβάσεις στο NMR οφείλονται στο 

μικρό αυτό πληθυσμιακό αριθμό και αυτός είναι ο λόγος για τη μικρότερη ευαισθησία των 

φασμάτων NMR σε σχέση με τα φάσματα IR και UV. Ο συντελεστής απορρόφησης είναι 

ωστόσο σταθερός για όλους τους πυρήνες του ιδίου ατόμου, έτσι ώστε το φασματικό σήμα στο 

NMR να είναι ανάλογο του αριθμού των πυρήνων που το παράγουν.
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- ° *  ΛX f  Ρ

0  - ο -

Βΐι 0

Βο
mi= -1/2

iri|= + 1 /2

Bu>0

Σχήμα 4.3: Τυχαίος προσανατολισμός των μαγνητικών ροπών των πυρήνων στην απουσία 
μαγνητικού πεδίου και η κατανομή του πληθυσμού των πυρήνων μεταξύ των δύο επιτρεπτών 

ενεργειακίόν σταθμών στην παρουσία εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου.

Η ύπαρξη μικρής περίσσειας πυρήνων με παράλληλο προσανατολισμό του μαγνητικού 

πεδίου, οδηγεί και στην εμφάνιση συνισταμένης του διανύσματος μαγνήτισης, Μ0, που 

προκύπτει από το άθροισμα της μαγνητικής ροπής στην κατεύθυνση ζ.

B n

ni[= +1/2

ιιΐι=  -1/2

Σχήμα 4.4: Παραμένουσα μακροσκοπική μαγνήτιση, Μη, λόγω της διαφοράς στους 
πληθυσμούς στις δύο ενεργειακές στάθμες.

Με την εφαρμογή του κατάλληλου παλμού ραδιοσυχνότητας κατά τον άξονα χ ' 

παρατηρείται ότι η Μ 0 αποκλίνει κατά γωνία 9 μοίρες από την αρχική της θέση και οι

συνιστώσες της Μ στους τρεις άξονες θα είναι: ΜΧ = 0, My- = Μ0ημ9 και Μζ· = Μ0συνθ.

Αμέσως μετά τη διακοπή/παύση του παλμού αρχίζει η αποδιέγερση των διεγερμένων 

πυρήνων προς την αρχική κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας. Η μαγνήτιση τείνει να 

επανέλθει στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας, αποβάλλοντας την ενέργεια που 

απορρόφησαν οι πυρήνες, μέσω δύο διαδικασιών αποδιέγερσης. Κατά την αποδιέγερση, η 

διαμήκης συνιστώσα ΜΖ αυξάνει σε μέγεθος και τείνει προς την αρχική τιμή Μ0, ενώ η 

οριζόντια συνιστώσα My φθίνει προς την τιμή μηδέν. Η αύξηση της ΜΖ προς την αρχική τιμή
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Μ0 περιγράφει τη διεργασία αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος. Η διεργασία συνοδεύεται με 

απώλεια ενέργειας του διεγερμένου πυρηνικού σπιν προς το περιβάλλον (μοριακό πλέγμα), 

αφού η αποδιέγερση γίνεται με την αλληλεπίδραση των πυρήνων με τα ταλαντευόμενα τοπικά 

μαγνητικά πεδία, τα οποία δημιουργούνται από γειτονικούς πυρήνες. Ο χαρακτηριστικός 

χρόνος χαλάρωσης αυτής της διεργασίας ονομάζεται χρόνος αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος και 

συμβολίζεται με Τι, και η χρονική εξέλιξη της αποδιέγερσης περιγράφεται από την εκθετική 

εξίσωση.

Η απόσβεση της My προς την τιμή μηδέν περιγράφει τη διεργασία αποδιέγερσης σπιν-σπιν. 

Ο χρόνος αποδιέγερσης (αποκατάστασης) αυτής της διεργασίας ονομάζεται χρόνος 

αποδιέγερσης σπιν-σπιν και συμβολίζεται με Τ2. Η εκθετική εξασθένιση του παρατηρούμενου 

σήματος, στην περίπτωση αυτή, δίνεται από την εξίσωση:

Στη διεργασία αυτή, ανταλλάσσεται ενέργεια μεταξύ των διεγερμένων πυρήνων και των 

πυρήνων που βρίσκονται στη βασική κατάσταση, ενώ οι πυρήνες περιστρέφονται με 

διαφορετική συχνότητα Vo, στο επίπεδο x-y.

Στην πραγματικότητα, και οι δύο διεργασίες αποδιέγερσης συμβαίνουν ταυτόχρονα. Η Mx y 

περιστρέφεται καλύπτοντας όλο το επίπεδο (x,y), πριν επιστρέφει στον άξονα z κατά την 

αποδιέγερση σπιν-πλέγματος. Στο Σχήμα 4.5 αναπαριστώνται οι διαδικασίες αποδιέγερσης 

σπιν-πλέγματος και σπιν-σπιν μετά την εφαρμογή παλμού 90°. Αρχικά η μαγνήτιση 

μεταφέρεται στην κατεύθυνση y. Αμέσως μετά την παύση του παλμού αρχίζει η διαδικασία 

αποκατάστασης Σύμφωνα με το μηχανισμό αποδιέγερσης σπιν-σπιν τα δίπολα που αρχικά 

ήταν σε φάση αρχίζουν να αποσυντονίζονται και οι προσανατολισμοί τους διασκορπίζονται. 

Τελικά η συνιστώσα της μαγνήτισης στον άξονα y μηδενίζεται. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το 

μηχανισμό αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος, η μαγνήτιση στον άξονα z επανέρχεται στην αρχική 

της τιμή. Ο χρόνος Τ2 είναι πάντα μικρότερος από ή ίσος με τον χρόνο Tj. Αυτό σημαίνει ότι η 

οριζόντια συνιστώσα Mx,y στο επίπεδο (x,y) φθίνει ταχύτερα προς το μηδέν και κατόπιν η 

διαμήκης συνιστώσα Μ,_ αυξάνει μέχρι την τιμή Μ0.

Mz(t)  = Μ0 1 - e Τ* Εξίσωση 4.10
V /

Εξίσωση 4.11
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(«)

(β) Mr

X'"'

Σχήμα 4.5: Αποκατάσταση των πυρήνων μέσω της διαδικασίας αποδιέγερσης α) σπιν-πλέγματος, 
(χρόνος αποδιέγερσης Τ^ και (β) σπιν-σπιν (χρόνος αποδιέγερσης Τ2).|Π|

4.2.1.2 Προσδιορισμός των Χρόνων Αποδιέγερσης Τ, και Τ 2. IU’,0 U|

Για τον προσδιορισμό του Τι έχουν αναπτυχθεί δύο διαφορετικές μεθόδοι. Η πρώτη μέθοδος 

είναι γνωστή ως μέθοδος αποκατάστασης της αναστροφής (inversion recovery method) και σε 

αυτή εφαρμόζεται ένας παλμός 180° που αναστρέφει τη συνισταμένη της μαγνήτισης κατά τον 

άξονα-ζ.

-Μ ,

τΡ =0

-Μ ,

Μ,

Τι= τ0/1η2

Μ,

τ > 5Τι

Σχήμα 4.6: Προσδιορισμός του χρόνου αποδιέγερσης Τ! μέσω της μεθόδου 
αποκατάστασης αναστροφής.
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Έτσι η Μ0ζ γίνεται -Μ0ζ και μετά τη λήξη του παλμού αρχίζει η αποδιέγερση κατά μήκος του 

άξονα-z προς την αρχική τιμή της Μ0, μέσα από τη διεργασία αποκατάστασης σπιν- 

πλέγματος. Ο χρόνος Τ! υπολογίζεται από τα σημείο όπου η ΜΖ περνάει από το μηδέν 

(παλμός συγκεκριμένης διάρκειας), δηλαδή Τι=τ()/1η2.

Η δεύτερη και ταχύτερη τεχνική είναι αυτή του προοδευτικού κορεσμού (progressive 

saturation). Στη μέθοδο αυτή εφαρμόζεται σειρά παλμών 90° που διαχωρίζονται από ένα πολύ 

μικρό χρόνο καθυστέρησης τ. Τα ανύσματα της μαγνήτισης με αυτό τον τρόπο δεν έχουν 

χρόνο για να αποκατασταθούν μεταξύ των παλμών. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος Τι 

υπολογίζεται από την κλίση (— 1 /Τ ι) της γραφικής παράστασης (ΜΖ-ΜοΖ) ως προς το τ.

Η απλούστερη μέθοδος για τη μέτρηση του Τ2 είναι η μέτρηση του πλάτους των φασματικών 

γραμμών στο μισό του ύψους τους, (full width at half maximum, FWHM), ως εξής:

4.2.1.3 Χημικές Μετατοπίσεις

Οι πυρήνες ενός μορίου δεν έχουν την ίδια συχνότητα συντονισμού και συνεπώς μπορούν να 

διαχωριστούν μέσω της φασματοσκοπίας NMR. Η συχνότητα συντονισμού των πυρήνων 

επηρεάζεται από το χημικό περιβάλλον, το οποίο τροποποιεί το μαγνητικό πεδίο που 

αισθάνονται οι πυρήνες, ακόμα και του ίδιου τύπου (π.χ. πρωτόνια). Το αποτελεσματικό 

μαγνητικό πεδίο, Β ^ ,  που αισθάνονται οι πυρήνες λόγω του τοπικού πεδίου, Βτοπ, που 

δημιουργεί το χημικό περιβάλλον είναι

όπου σ η σταθερά προστασίας ή θωράκισης του πυρήνα.

Τα φάσματα NMR αποτυπώνονται σε γραφήματα της έντασης της απορρόφησης σαν 

συνάρτηση της ισχύος του μαγνητικού πεδίου, το οποίο αυξάνεται από τα αριστερά προς τα 

δεξιά. Η θέση στο γράφημα αυτό, στην οποία ένας πυρήνας απορροφά, ονομάζεται χημική 

μετατόπιση, δ, και υπολογίζεται από τη σχέση

Εξίσωση 4.12

®eir " ΒΧοπ Β0 - Β0σ Β0(ΐ - σ) Εξίσωση 4.13

δ = X ΙΟ6 ppm Εξίσωση 4.14
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όπου Huvu η συχνότητα συντονισμού του σήματος αναφοράς (μιας ουσίας που χρησιμοποιείται 

ως σημείο αναφοράς και βαθμονόμησης, π.χ. TMS για πυρήνες 'Η και MC) και Ηδειγ η 

συχνότητα συντονισμού του δείγματος.

4.2.1.4 Οργανολογία της Φασματοσκοπίας NM R11’141

Ένα φασματοφωτόμετρο NMR αποτελείται από διάφορα μέρη. Το βασικότερο τμήμα τόσο 

των φασματοφωτομέτρων συνεχούς κύματος (συνεχής ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων) όσο και 

των παλμικών (ακτινοβολία περιοδικών παλμών στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων) είναι ο 

μαγνήτης (Σχήμα 4.7), η ποιότητα του οποίου παίζει σημαντικό ρόλο στις μετρήσεις. Σήμερα 

χρησιμοποιούνται υπεραγώγιμοι μαγνήτες οι οποίοι προσφέρουν μεγάλο βαθμό σταθερότητας 

και ομοιογένειας. Το μαγνητικό πεδίο στους μαγνήτες που χρησιμοποιούνται στα νέα 

φασματοφωτόμετρα φτάνει μέχρι τα 11.7 Τ. Οσο μεγαλύτερη η συχνότητα του μαγνήτη, τόσο 

καλύτερη η διακριτική ικανότητα του φασματοφωτομέτρου και τόσο μικρότερος είναι ο 

χρόνος που απαιτείται για τη μέτρηση κάθε δείγματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

μαγνήτη παράγεται θερμότητα και για τον περιορισμό της ολόκληρος ο μαγνήτης είναι 

βυθισμένος σε υγρό ήλιο, η εξάτμιση του οποίου παρεμποδίζεται από το υγρό άζωτο που το 

περιβάλλει.

οm

He p o rt  

Ν2 p o r t

superconducting 
coil

Probe head

Σχήμα 4.7: Σχηματική αναπαράσταση του μαγνήτη, ο οποίος αποτελεί μέρος
φασματοφωτομέτρου NM R.|!|

Η Probe head, η οποία περιλαμβάνει τη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων και τα πηνία 

ομοιογενοποίησης (shim) και σταθεροποίησης (lock) της έντασης του μαγνητικού πεδίου,
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τοποθετείται από κάτω ώστε το μαγνητικό πεδίο να είναι ομογενές. Το υπό μελέτη δείγμα 

τοποθετείται στον οδηγό του δείγματος και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων εισέρχεται στη 

probe head. Στη συνέχεια το δείγμα ακτινοβολείται με περιοδικούς παλμούς, διάρκειας τρ (μ$), 

σε εύρος συχνοτήτων στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι κατευθύνονται μέσα στο 

δείγμα υπό κατεύθυνση κάθετη στη φορά του μαγνητικού πεδίου. Οι πυρήνες που είναι 

ενεργοί στο NMR συντονίζονται στη συχνότητα Larmor. Για να επιτευχθεί συντονισμός, η 

ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μεταβάλλεται σιγά-σιγά κατά τη σάρωση. Με τη διακοπή του 

παλμού και κατά την αποδιέγερση των πυρήνων στην κατάσταση ισορροπίας καταγράφεται 

από τον ανιχνευτή του φασματοφωτομέτρου η ένταση της ενέργειας (μαγνήτιση) που 

εκπέμπεται ως συνάρτηση του χρόνου. Το σήμα αυτό ονομάζεται εξασθένιση ελεύθερης 

επαγωγής (free induction decay, FID) και μετατρέπεται μέσω μετασχηματισμού Fourier στα 

γνωστά φάσματα NMR (δηλαδή σήμα ως συνάρτηση της συχνότητας).

FID
TIME -------------- ►

Σχήμα 4.8: Από μία μέτρηση NMR προκύπτει το διάγραμμα της εξασθένισης 
ελεύθερης επαγωγής, FID, το οποίο μετατρέπεται στο πραγματικό φάσμα \1VIR 

μέσω μετασχηματισμού Fourier.1"1

4.2.2 Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού
Η φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (Electron Paramagnetic 

Resonance, EPR) γνωστή και ως φασματοσκοπία Συντονισμού ηλεκτρονικού σπιν (Electron 

Spin Resonance, ESR) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται εκτός των άλλων για τη μελέτη 

των μοριακών δομών και των δυναμικών φαινομένων σε μεμβράνες, μικύλια και 

προσροφημένα υμένια.

Μέσω της μεθόδου αυτής γίνεται καταγραφή της ακτινοβολίας, από την περιοχή των 

μικροκυμάτων, που απορροφάται από μόρια με μονήρη ηλεκτρόνια που εμφανίζουν 

παραμαγνητικές ιδιότητες μέσα σε ένα εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και μελέτη 

των μεταπτώσεων μεταξύ των κβαντικών ενεργειακών καταστάσεών τους. Η μέθοδος είναι 

πολύ ευαίσθητη και ανιχνεύει ελεύθερες ρίζες σε συγκεντρώσεις της τάξης 10'Ν Μ, παρέχοντας
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πληροφορίες για τη φύση, τη δομή και το περιβάλλον των ριζών (στερεοχημική διαμόρφωση, 

απεντοπισμός του ασύζευκτου ηλεκτρονίου). Αρκετές χημικές ενώσεις έχουν ασύζευκτα 

ηλεκτρόνια, όπως τα στοιχεία μετάπτωσης και τα ιόντα των σπάνιων γαιών και τα σύμπλοκά 

τους (διάφορα μεταλλικά ιόντα), καθώς και οι ελεύθερες ρίζες. Το εύρος των εφαρμογών της 

φασματοσκοπίας EPR μπορεί να διευρυνθεί με τη χρήση μορίων με σπιν (ιχνηθετών), τα οποία 

ενσωματώνονται στα υπό μελέτη συστήματα.11,151

4.2.2.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο*1’15 181

Οι βασικές αρχές της φασματοσκοπίας EPR είναι παρόμοιες με αυτές του NMR, με μόνη 

διαφορά ότι το φαινόμενο οφείλεται σε συντονισμό ασύζευκτου ηλεκτρονικού σπιν και όχι 

σπιν πρωτονίου.

Κάθε φορτισμένο σωματίδιο που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του συμπεριφέρεται ως 

ένας μικροσκοπικός μαγνήτης με τους πόλους του κατά μήκος του άξονα περιστροφής. Τα 

ηλεκτρόνια, ως αποτέλεσμα της περιστροφής τους γύρω από τον άξονά τους, παρουσιάζουν 

μαγνητική ροπή. Σύμφωνα με τη θεωρία της κβαντομηχανικής, το σπιν τους μπορεί να 

αποκτήσει δύο αντίθετους προσανατολισμούς, α και β με κβαντικούς αριθμούς που διαφέρουν 

μεταξύ τους κατά μία ακέραια μονάδα, ms = ± ιΔ. Στην απουσία εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, οι δύο ενεργειακές καταστάσεις είναι διπλά εκφυλισμένες και τα ηλεκτρονιακά σπιν 

προσανατολίζονται τυχαία στο χώρο, με αποτέλεσμα να αλληλοαναιρούνται. Με την 

εφαρμογή όμως εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, Β<>, ο εκφυλισμός των δύο ενεργειακών 

καταστάσεων του σπιν χάνεται και δημιουργούνται δύο διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα, με 

ενέργεια που δίνεται από τη σχέση:

Ε = - Ζ Γ  m s Β ο  =  8e Pc m s Β„ Εξίσωση 4.15
2π

όπου βϋ η μαγνητόνη του Bohr, Β0 η ένταση του εφαρμοζόμενου εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου (σε Gauss) και g ο φασματοσκοπικός συντελεστής σχάσης (spectroscopic splitting 

factor), ο οποίος εκφράζει τη σύζευξη της τροχιακής στροφορμής με τη στροφορμή του σπιν 

του ηλεκτρονίου και εξαρτάται από το ηλεκτρονικό περιβάλλον του. Έτσι δύο ρίζες που έχουν 

διαφορετικές τιμές g θα συντονίζονται σε διαφορετικά πεδία. Παρόλο που οι διαφορές στις 

τιμές του g μπορεί να είναι πολύ μικρές (στις περισσότερες ρίζες g ~ 2), είναι ωστόσο αρκετά 

μεγάλες για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ως προς τη δομή και το περιβάλλον των 

ριζών.

Οι δύο καταστάσεις του ηλεκτρονίου έχουν ενέργειες ίσες με:
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Ey2 = 2 8 ^  Βμ KCtl Ε ·>2 = ’ 2 g ^  Β° Εξίσωση 4.16

Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο (ms= -1/2) έχουν 

μαγνητική ροπή προσανατολισμένη παράλληλα προς το εφαρμοζόμενο πεδίο, ενώ αυτά που 

βρίσκονται στο ψηλότερο ενεργειακό επίπεδο (ms= 1/2) έχουν τη μαγνητική τους ροπή 

προσανατολισμένη αντιπαράλληλα. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ των δύο αυτών ενεργειακών 

επιπέδων Zeeman είναι ίση με:

ΔΕ = g β̂ , Βο Εξίσωση 4.17

Όταν το δείγμα ακτινοβοληθεί με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενέργειας ίσης με τη 

διαφορά ενέργειας των δύο επιπέδων, παρατηρείται ισχυρή απορρόφηση και μετάβαση των 

ηλεκτρονίων από την κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας σε εκείνη ψηλότερης. Η διαφορά 

ενέργειας μεταξύ των δύο καταστάσεων στη φασματοσκοπία EPR αντιστοιχεί σε 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή των μικροκυμάτων. Συνεπώς μέσω της 

φασματοσκοπίας του Ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού γίνεται μελέτη του 

συντονισμού μορίων με ασύζευκτα ηλεκτρονικά σπιν με την εφαρμογή ακτινοβολίας σταθερής 

συχνότητας και μεταβαλλόμενης έντασης μαγνητικού πεδίου.

Σχήμα 4.9: Σχηματική αναπαράσταση των ενεργειακών επιπέδων των ηλεκτρονικών σπιν με την 
επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β„. Η παράλληλη |  (ms=+l/2) και η αντιπαράλληλη J, 

(ms—1/2) κατεύθυνση της μαγνητικής ροπής του ηλεκτρονίου σε σχέση με το εφαρμοζόμενο
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.1'51
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Η απορρόφηση ακτινοβολίας και η επαγόμενη εκπομπή έχουν περίπου τον ίδιο ρυθμό, και οι 

πληθυσμοί των καταστάσεων σε κάθε ενεργειακό επίπεδο τείνουν να εξισωθούν. Παρόλα αυτά 

ένας επιπλέον πληθυσμός ηλεκτρονίων, της τάξης του ΙΟ"3 (δηλαδή 1 στα 1.000) διατηρείται 

στο χαμηλότερο επίπεδο λόγω φαινομένων αποκατάστασης (relaxation phenomena). (Οπως 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο στη φασματοσκοπία NMR ο επιπλέον πληθυσμός 

πρωτονίων στη χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη είναι μόνο 10'5 των πυρήνων (δηλαδή ένας 

πυρήνας στους 100.000 )). Συνεπώς, από την άποψη αυτή είναι ευκολότερο να παρατηρηθεί 

σήμα στον Ηλεκτρονικό παραμαγνητικό συντονισμό από ότι στον Πυρηνικό μαγνητικό 

συντονισμό (μικρότερη ευαισθησία).

Η τιμή του πεδίου στην οποία συμβαίνει ο συντονισμός εξαρτάται από τη συχνότητα των 

μικροκυμάτων και δεν αποτελεί μοναδικό “δακτυλικό αποτύπωμα” για μια ένωση λόγω του ότι 

το φάσμα μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές διαφορετικές συχνότητες. Τα διαθέσιμα 

φασματόμετρα EPR συνήθως λειτουργούν με μικροκυματική ακτινοβολία συχνοτήτων που 

φαίνεται στον Πίνακα 4.1 με τα αντίστοιχα πεδία συντονισμού για μια ένωση με g=2.

Πίνακας 4.1: Πεδίο συντονισμού μιας ένωσης που έχει φασματοσκοπικό συντελεστή διάσπασης 
g=2 σε διάφορες μικροκυματικές συχνότητες.

Ζώνη Μ ικροκυμάτων Συχνότητα

GHz

Πεδίο Συντονισμού 

G

L 1.1 392

S 3.0 1070

X 9.75 3480

Q 34.0 12000

W 94.0 34000

Τα περισσότερα φασματόμετρα EPR λειτουργούν με μικροκυματική ακτινοβολία ν~9.5 GHz 

(X band) ή ν~35 GHz (Q band).

4.2.2.2 Φ άσματα EPR

Τα φάσματα EPR που προκύπτουν από τα φασματόμετρα δίνονται στη μορφή της πρώτης 

παραγώγου του φάσματος απορρόφησης σαν συνάρτηση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού 

πεδίου. Τα φάσματα πρώτης παραγώγου έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και καλύτερη σχέση 

σήματος/θορύβου και προτιμούνται λόγω της ευκολότερης επεξεργασίας τους, αφού το 

μέγιστο της καμπύλης απορρόφησης αντιστοιχεί στο σημείο τομής της καμπύλης με τη βασική
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γραμμή, ενώ το εύρος της κορυφής, το οποίο συνήθως μετριέται στα σημεία της μέγιστης 

κλίσης, δίδεται από την απόσταση μεταξύ του μεγίστου και ελάχιστου της πρώτης παραγώγου 

της καμπύλης απορρόφησης. Χωρίς τη λήψη της πρώτης παραγώγου θα λαμβανόταν ένα 

πολύπλοκο φάσμα με πολλές κορυφές που θα ήταν δύσκολο να ερμηνευθεί.11'1516'1"1

Magnetic Field Strength

Σχήμα 4.10: Φάσμα απορρόφησης EPR και η πριότη παράγωγος.11' 1

Το φάσμα EPR, στην πιο απλή του μορφή, αποτελείται από μία κορυφή, όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 4.10, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μορφή, από το πλάτος της γραμμής, από το 

χαρακτηριστικό g, και από την ένταση του σήματος.

Η φασματοσκοπία EPR παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον λόγω της λεπτής και υπέρλεπτης 

υφής των φασματικών γραμμών, δηλαδή της σχάσης και του πολλαπλασιασμού των 

φασματικών γραμμών της κορυφής. Η λεπτή υφή είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του 

σπιν ενός ηλεκτρονίου με το σπιν άλλου ηλεκτρονίου στο ίδιο μόριο, ενώ η υπέρλεπτη υφή 

είναι αποτέλεσμα της σύζευξης του ασύζευκτου ηλεκτρονικού σπιν με σπιν γειτονικών 

πυρήνων, οι οποίοι έχουν μη μηδενικό πυρηνικό σπιν (1 Η, 13C, Ι4Ν, 15Ν, 19F κλπ), όπως 

συμβαίνει και στη φασματοσκοπία του Πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR. 

Συγκεκριμένα όταν ο πυρήνας του ασύζευκτου ηλεκτρονίου έχει σπιν I, η αλληλεπίδρασή τους 

προκαλεί το διαχωρισμό της κορυφής σε 21+1 κορυφές. Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης 

ενός ασύζευκτου ηλεκτρονίου ένα πρωτόνιο κατά τη μελέτη μέσω της φασματοσκοπίας EPR 

συμβαίνουν τα εξής: το πρωτόνιο δημιουργεί ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο στο περιβάλλον 

του. Όταν ένα ηλεκτρόνιο πλησιάσει σε αυτό, το ηλεκτρονικό του σπιν επηρεάζεται όχι μόνο 

από εξωτερικό εφαρμοζόμενο πεδίο αλλά και από το πεδίο που δημιουργεί το πρωτόνιο. Έτσι
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το συνολικό μαγνητικό πεδίο που θα αισθάνεται πλέον το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο όταν θα 

πλησιάσει θα είναι ίσο με:

Βολ = Β + α(Η) Εξίσωση 4.17

όπου α(Η) είναι η σταθερά υπέρλεπτης σύζευξης (hyperfine coupling constant).

Ο πυρήνας του Η έχει μαγνητικό κβαντικό αριθμό πη=± ιΛ, και από τη σύζευξη του πυρήνα 

με τους δύο δυνατούς προσανατολισμούς του ηλεκτρονικού σπιν (ms=± Ά) δημιουργούνται τα 

4 ενεργειακά επίπεδα που φαίνονται στο Σχήμα 4.11.

Σχήμα 4.11: Σχηματική αναπαράσταση του διαχωρισμού των ενεργειακών επιπέδων ενός 
ασύζευκτου ηλεκτρονίου, όταν αλληλεπιδρά με κάποιο πυρήνα με 1=1/2 (π.χ πυρήνα 'Η), στην

παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.1 IS|

Δηλαδή όταν αλληλεπιδρά πυρήνας πρωτονίου με ηΐι=1/2 με ηλεκτρονικό σπιν ms= -1/2 

οδηγεί σε στάθμη ενέργειας χαμηλότερη από αυτή που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των 

ροπών ιπι= -1 /2  και ms= -1/2. Επίσης η στάθμη ενέργειας από την αλληλεπίδραση mi= -1/2 

και ms= 1/2 είναι χαμηλότερη από τη στάθμη ενέργειας που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση mi=l/2 και ms= 1/2.

Στη φασματοσκοπία EPR επιτρεπτές είναι οι μεταπτώσεις όταν Δηΐι =0 και Ams = ± 1 και 

συνεπώς στο πιο πάνω παράδειγμα επιτρεπτές είναι οι μεταβάσεις 1 και 2 του Σχήματος 4.11. 

Οι δύο επιτρεπτές μεταπτώσεις έχουν την ίδια ενέργεια και την ίδια ένταση αλλά συμβαίνουν 

σε διαφορετική τιμή του μαγνητικού πεδίου. Έτσι, αντί μιας φασματικής γραμμής, το φάσμα
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παρουσιάζει δύο γραμμές, που διαχωρίζονται από μαγνητικό πεδίο μεγέθους α<Η), σε ίσες 

αποστάσεις και από τις δύο πλευρές, με κέντρο την αρχική συχνότητα συντονισμού του 

ηλεκτρονικού σπιν, και κάθε μία στο μισό της ολικής έντασης. Η σταθερά α<Η) είναι παρόμοια 

με τη σταθερά σύζευξης πρωτονίου/πρωτονίου, Jhh, στον Πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό, 

NMR.

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η αλληλεπίδραση και σύζευξη του σπιν ενός ασύζευκτου 

ηλεκτρονίου με τον πυρήνα Ι4Ν που έχει σπιν I =1 και μαγνητικούς κβαντικούς αριθμούς σπιν 

mi= +1, 0, -1. Στο Σχήμα 4.12 φαίνονται οι τρεις φασματικές γραμμές της ίδιας έντασης, σε 

ίσες μεταξύ τους αποστάσεις που προκύπτουν από τις τρεις επιτρεπτές μεταπτώσεις. Οι 

γραμμές αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ελευθέρων ριζών με το μονήρες 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο πάνω στο άζωτο.1115' 181

Σχήμα 4.12: Σχηματική αναπαράσταση του διαχωρισμού των ενεργειακών επιπέδων ενός 
ασύζευκτου ηλεκτρονίου που αλληλεπιδρά με πυρήνα με 1=1 (π.χ πυρήνα 14Ν), στην 

παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.1'1

4.2.2.3 Σήμανση με Σπιν Labels

Μέσω της φασματοσκοπίας EPR μπορεί να γίνει μελέτη της δομής και της δυναμικής 

συσσωματωμάτων τασιενεργών και μεμβρανών, καθώς λαμβάνονται πληροφορίες για το 

βαθμό τάξης των αμφίφιλων μορίων που τα σχηματίζουν, την πολικότητα και την εφυδάτωση 

των μικυλίων. Για να γίνει αυτό κατορθωτό θα πρέπει στο υπό μελέτη σύστημα να 

ενσωματωθεί ένα κατάλληλο μόριο που έχει ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Η ελεύθερη ρίζα θα 

πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα. Για την εφαρμογή αυτή έχει συντεθεί μέχρι 

σήμερα ένας μεγάλος αριθμός από ελεύθερες ρίζες νιτροξειδίου που είναι χημικά σταθερές. Τα 

μόρια των νιτροξειδίων είναι δευτεροταγή αμινο-Ν οξείδια, τα οποία έχουν τρία ηλεκτρόνια 

στο δεσμό Ν-Ο. Η δομή αυτή δικαιολογεί ότι δεν υπάρχει διμερισμός μέσω των ατόμων
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οξυγόνου και αζώτου. Τα δύο άτομα άνθρακα (δίπλα από το άζωτο) θα πρέπει να είναι πλήρως 

υποκατεστημένα, ώστε να μην καταστρέφονται μέσω αντιδράσεων διμερισμού ή 

αποσύνθεσης.

\  . V  \  ·
Ν ΟΙ  ► ,Ν  θΙ =  Ν — Ο

/  -  /  -  /
R * R

Σχήμα 4.13: Δομές συντονισμού της ομάδας του νιτροξειδίου.

Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η ελεύθερη ρίζα καθορίζει την ισορροπία των πιο πάνω 

δομών. Συγκεκριμένα σε ένα πιο πολικό περιβάλλον η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά 

και σταθεροποιείται η ιοντική μορφή. Στην περίπτωση αυτή η αλληλεπίδραση του 

ηλεκτρονίου με τον πυρήνα του αζώτου είναι ισχυρότερη, με αποτέλεσμα η τιμή της σταθερός 

σύζευξης να είναι μεγαλύτερη. Εαν όμως το περιβάλλον της ρίζας είναι άπολο, η ισορροπία 

μετατοπίζεται προς αριστερά και συνεπώς η σταθερά σύζευξης θα είναι μικρότερη αφού η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονίου και του πυρήνα Ν θα είναι ασθενέστερη.11619'20,21'

Ένα ιδανικό μόριο για σπιν ιχνηθέτηση θα πρέπει να είναι ευαίσθητο και να δίνει 

πληροφορίες για το υπό μελέτη σύστημα το οποίο μελετάται χωρίς να το καταστρέφει. Οι 

απλούστεροι δακτύλιοι νιτροξειδίου, που έχουν τη δομή που φαίνεται στο Σχήμα 4.14, 

μπορούν να κατανέμονται μεταξύ του υδρόφοβου και του υδρόφιλου περιβάλλοντος στα 

λιπιδικά συστήματα.

Η 3C —

HjC' Ν
-C H ,

CHi

Σχήμα 4.14: Χημικές δομές διαφόρων μορίων με ασύζευκτο ηλεκτρόνιο που χρησιμοποιούνται
για τη σήμανση λιπιδικών συσσιοματωμάτων.
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Για να μειωθούν οι οποιεσδήποτε δυναμικές διαταραχές στο σύστημα από την εισαγωγή του 

ιχνηθέτη σπιν, θα πρέπει η χημική δομή του μορίου να μιμείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα 

μόρια που δρουν σαν “υπόστρωμα”.

Η προσθήκη μιας μεγάλης υδρογονανθρακικής αλυσίδας λιπαρού οξέος στο δακτύλιο του 

Doxyl μορίου, το οποίο είναι πιο άκαμπτο, δημιουργεί μια πιο υδρόφοβη ρίζα, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα για τη μελέτη και τη διασαφήνιση της δομής των βιολογικών 

μεμβρανών. Έχουν συντεθεί πολλά ανάλογα μόρια, όπου η ομάδα νιτροξειδίου είναι ενωμένη 

σε διαφορετικές θέσεις της αλυσίδας επιτρέποντας τον έλεγχο διαφορετικών περιοχών των 

μοριακών συσσωματωμάτων.

Τα δοξυλ στεατικά οξέα είναι γνωστοί μεμβρανικοί σημαντές, επειδή διευθετούνται κατά 

προτίμηση στη λιπιδική επιφάνεια, μεταξύ των λιπιδικών μορίων, και όχι στην υδατική φάση ή 

στον υδρόφοβο πυρήνα του μικυλίου. Η κινητικότητα των ση μαντών εμποδίζεται από την 

παρουσία των γειτονικών υδρόφοβων αλυσίδων των λιπιδικών μορίων.116191

Οι σημαντές αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί για χαρακτηρισμό λιπιδικών συσσωματωμάτων 

κυρίως διπλοστιβάδων'21'261 αλλά και για τη μελέτη της επίδρασης ιόντων στις ιδιότητες 

αυτών.*27'281

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αρχικά επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν το 5-Δοξυλ 

Στεατικό Οξύ, το 16- Δοξυλ Στεατικό Οξύ και το 10-Δοξυλ Νοναδεκάνιο έτσι ώστε να γίνει 

διερεύνηση της επίδρασης των ιόντων σε διάφορες περιοχές μέσα στα μικύλια του DPC.

4.3 Τεχνικές Σκέδασης

Η σκέδαση ακτινοβολίας έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια ως μία μη καταστροφική 

τεχνική για τον προσδιορισμό των δομικών και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των σωματιδίων σε 

αιωρήματα και κολλοειδή διαλύματα. Η σκέδαση υπό μικρές γωνίες (SAS) είναι το συλλογικό 

όνομα που δίνεται σε μια ομάδα τεχνικών που ανάλογα με το είδος της πηγής της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χωρίζονται στις τεχνικές της σκέδασης νετρονίων (SANS), 

ακτίνων X (SAXS) και φωτός (LS) υπό μικρή γωνία. Σε κάθε μια από τις τεχνικές αυτές η 

ακτινοβολία σκεδάζεται ελαστικά από το δείγμα και το χαρακτηριστικό διάγραμμα της 

σκέδασης που προκύπτει αναλύεται έτσι ώστε να προκύψουν πληροφορίες για το μέγεθος, το 

σχήμα, την εσωτερική δομή καθώς και τη διευθέτηση κάποιων συστατικών στο δείγμα. Οι πιο 

πάνω τεχνικές στηρίζονται σε δύο βασικές διαφορετικές πειραματικές προσεγγίσεις. Η πρώτη 

προσέγγιση περιλαμβάνει τη μέτρηση της έντασης του φωτός, των ακτίνων X και των 

νετρονίων που σκεδάζεται από τα σωματίδια του δείγματος ως συνάρτηση της γωνίας 

σκέδασης και σε αυτή περιλαμβάνονται η Στατική σκέδαση φωτός, SLS και η Σκέδαση 

νετρονίων και ακτίνων X υπό μικρή γωνία (SANS & SAXS). Στη δεύτερη προσέγγιση,
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μελετούνται οι διακυμάνσεις της σκεδαζόμενης έντασης του φωτός που προκύπτουν από την 

κίνηση των υπό μελέτη σωματιδίων με την καταγραφή των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης. Σε 

αυτή περιλαμβάνεται και η τεχνική της Δυναμικής σκέδασης φωτός, DLS.

Ο τύπος του δείγματος που μπορεί να εξεταστεί με τις τεχνικές σκέδασης, το περιβάλλον του 

δείγματος που μπορεί να εφαρμοσθεί, η πραγματική κλίμακα μήκους που μπορεί να μελετηθεί 

καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάνονται, εξαρτώνται από την ακτινοβολία που 

χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, η σκέδαση φωτός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε οπτικά 

αδιαφανή δείγματα και η σκέδαση ακτίνων X υπό μικρή γωνία, SAXS, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν δείγματα μεγάλου πάχους ή δείγματα που απαιτούν 

περίπλοκους δειγματοφορείς. Επιπλέον οι τεχνικές σκέδασης νετρονίων και ακτίνων X υπό 

μικρή γωνία δίνουν πληροφορίες σε διαφορετική κλίμακα μήκους σε σχέση με τις τεχνικές του 

φωτός. Στο Σχήμα 4.15 φαίνονται τα εύρη των μεγεθών των σωματιδίων που μπορούν να 

ανιχνεύσουν οι διάφορες τεχνικές σκέδασης.

Particle sizing range (nm)

Σχήμα 4.15: Εύρος εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών σκέδασης. DLS: Δυναμική Σκέδαση 
Φωτός, SANS: Σκέδαση Νετρονίων υπό Μικρή Γωνία, SAXS: Σκέδαση Ακτίνων X υπό Μικρή 

Γωνία, SLS: Στατική Σκέδαση Φωτός, FS: Σκέδαση Fraunhofer.1291

Η Δυναμική σκέδαση φωτός παρέχει δυνατότητα χαρακτηρισμού των σωματιδίων σε 

μεγαλύτερο εύρος μεγεθών, λόγω του ότι σχετίζεται με την απόσταση (2π/ζ)) όπου ένα 

σωματίδιο διαχέεται πριν προκύψει αλλαγή φάσης του σκεδαζόμενου φωτός. Λόγω του πολύ 

μικρού μήκους κύματος που έχουν οι ακτίνες X και τα νετρόνια (συνήθως είναι μεταξύ 0.1 και 

1 nm σε σύγκριση με το ορατό φως με 400-700 nm) λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες μόνο 

όταν η γωνία πρόσπτωσης στο δείγμα θ είναι πολύ μικρή.,2yl Έτσι οι τεχνικές της Σκέδασης 

ακτίνων X και νετρονίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση σωματιδίων με μικρό
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μέγεθος όπως είναι και τα μικυλιακά συστήματα του DPC μόνο υπό μικρή γωνία (SAXS, 

SANS).

Οι τεχνικές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές. Έχουν όμως και πολλές 

ομοιότητες, η κυριότερη από τις οποίες είναι ότι για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ισχύουν 

κατά κύριο ρόλο οι ίδιες βασικές εξισώσεις και νόμοι.

4.3.1 Βασικές Αρχές Σκέδασης

Οταν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προσπέσει σε κάποιο κολλοειδές διάλυμα, ένα μέρος 

της ακτινοβολίας διέρχεται δια μέσου του διαλύματος, συνεχίζοντας την ευθύγραμμη διάδοσή 

του, και το υπόλοιπο σκεδάζεται (εκπέμπεται/διαχέεται) προς όλες τις διευθύνσεις. Για τη 

μελέτη της δομής των σκεδαστών η ακτινοβολία θα πρέπει να έχει μήκος κύματος συγκρίσιμο 

ή μικρότερο από τις διαστάσεις των σκεδαστών.

Δείγμα Σκεδαστών

Σχήμα 4.16: Σχηματική αναπαράσταση της γεοιμετρίας της σκέδασης.

Το διάγραμμα που προκύπτει από την καταγραφή της έντασης της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας είναι ουσιαστικά η συμβολή των σκεδαζόμενων κυμάτων σε μεγάλη απόσταση 

από το σκεδαστή. Η συμβολή αυτή εξαρτάται από τις αποστάσεις μεταξύ των σκεδαστών και 

συνεπώς δίνει πληροφορίες για τη δομή των υλικών. Αυτού του τύπου η σκέδαση, δηλαδή αν 

τα σκεδαζόμενα κύματα από το σύνολο των σκεδαστών έχουν συγκεκριμένες (γενικότερα αν 

έχουν συσχετισμένες) διαφορές φάσης, λέγεται σύμφωνη σκέδαση (coherent scattering). Από 

την ελαστική (αν η ενέργεια του εισερχόμενου και του εξερχόμενου κύματος είναι ίδια) 

σύμφωνη σκέδαση προκύπτουν πληροφορίες για τη δομή ισορροπίας, ενώ από την ανελαστική 

σύμφωνη σκέδαση λαμβάνονται πληροφορίες για τη συλλογική κίνηση των σκεδαστών, π.χ. 

κίνηση που προκαλεί κύματα ταλαντώσεων σε μια κρυσταλλική δομή. Αντίθετα, στην 

ασύμφωνη (incoherent scattering) σκέδαση το εισερχόμενο κύμα αλληλεπιδρά ανεξάρτητα με 

κάθε σκεδαστή, οπότε δεν γίνεται συμβολή αλλά πρόσθεση των εντάσεων, (π.χ. αν έχουμε
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αλληλεπίδραση με τον ίδιο σκεδαστή, αλλά σε διαφορετική θέση και χρόνο). Η ασύμφωνη 

σκέδαση δίνει πληροφορίες για τη διάχυση του σκεδαστή.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την βασική γεωμετρία της διαδικασίας της σκέδασης.

Κατεύθυνση 
Σκεδαζόμενης Δέσμης

Σχήμα 4.17: Σχηματική αναπαράσταση της γειομετρίας της σκέδασης.

Ένα αρχικό κύμα με κυματάνυσμα k,, |  k0| =2π/λ j προσπίπτει σε ένα σκεδαστή και το

σκεδαζόμενο κύμα αλλάζει κατεύθυνση και αποκτά κυματάνυσμα k. Η διαφορά μεταξύ των 

δύο κυματανυσμάτων είναι το διάνυσμα σκέδασης, Q, δηλαδή

Q —k - k 0 Εξίσωση 4.18

Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Σχήματος 4.17 μπορεί να υπολογιστεί το μέτρο του 

διανύσματος σκέδασης σύμφωνα με την Εξίσωση 4.19.

4πη  . 
Q =  sin

λ
Εξίσωση 4.19

όπου θ είναι η γωνία σκέδασης, δηλαδή η γωνία μεταξύ k και . Το διάνυσμα σκέδασης 

εξαρτάται όχι μόνο από τη γωνία σκέδασης, θ, αλλά και από το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας. Στην πράξη, εκφράζοντας τη σκεδαζόμενη ένταση σαν συνάρτηση του Q, 

καθορίζεται πλήρως η εξάρτηση της αλληλεπίδρασης από τη γωνία και το μήκος κύματος, 

χωρίς όμως να είναι αναγκαίο να είναι γνωστές οι δύο αυτές τιμές ξεχωριστά.

Το διάνυσμα σκέδασης είναι μια πολύ χρήσιμη ποσότητα, η οποία ουσιαστικά καθορίζει την 

ενίσχυση που μπορεί να επιτευχθεί από το πείραμα. Κύματα από άτομα που χωρίζονται από
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διάνυσμα r, προκαλούν εποικοδομητική (ενισχυτική) συμβολή (constructive interference) όταν 

το διάνυσμα σκέδασης Q είναι παράλληλο με το Γ και το Q είναι ίσο με 2 π /Γ . Ο γεωμετρικός 

χώρος στον οποίο απεικονίζεται το διάνυσμα Q ονομάζεται αντίστροφος χώρος σε σχέση με

το χώρο Γ που καλείται πραγματικός χώρος. Σε ένα πείραμα σκέδασης αυτό που ουσιαστικά 

μετράται είναι η συλλεγόμενη σκεδαζόμενη ένταση I(E,Q), όπου Ε είναι η ενέργεια της 

δέσμης των σκεδαζόμενων σωματιδίων.1,01

4.3.2 Είδη ακτινοβολίας και η Αλληλεπίδρασή τους με την Ύλη

Σημαντικό στοιχείο στα πειράματα της σκέδασης, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αποτελεί 

η φύση της ακτινοβολίας που επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί και αυτό γιατί διαφοροποιούνται 

και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ακτινοβολίας και των σωματιδίων στο μέσο.

Σχήμα 4.18: Αλληλεπίδραση της ύλης με δέσμες διαφόρων ειδών ακτινοβολίας 
(νετρόνια, ακτίνες X και ηλεκτρόνια).1301

4.3.2.1 Φως

Όταν μια δέσμη φωτός προσπέσει σε ένα υλικό, τα ηλεκτρόνια του υλικού αλληλεπιδρούν 

με το φως, διεγείρονται και γίνονται δευτερογενείς πηγές ακτινοβολίας, επανεκπέμποντας την 

απορροφημένη ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις με το ίδιο ακριβώς μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Στις μέρες μας, ως πηγές φωτός στις διάφορες πειραματικές 

διατάξεις, χρησιμοποιούνται κατάλληλα laser.
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4.3.2.2 Α κ τ ίν ε ς  X

Οι ακτίνες X σκεδάζονται από τα ηλεκτρόνια των ατόμων. Το ατομικό ηλεκτρονικό νέφος 

είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται και 

έτσι στη διαδικασία της σκέδασης τα άτομα εμφανίζονται ως εκτεταμένα αντικείμενα και όχι 

ως σημειακοί σκεδαστές. Η  σκέδαση μειώνεται με την αύξηση της γωνίας. Η  γεωμετρία του 

σκεδαστή όπως την αντιλαμβάνεται η δέσμη των ακτίνων X καθορίζει τη γωνιακή κατανομή 

της έντασης της σκέδασης και του παράγοντα μορφής (Form factor). Η  ικανότητα σκέδασης 

των ακτίνων X από ένα άτομο αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονίων. 

Συνεπώς τα βαρύτερα άτομα σκεδάζουν περισσότερο. Κατά τη μελέτη συσσωματωμάτων 

τασιενεργών με τεχνικές σκέδασης ακτίνων X, η σκέδαση συμβαίνει κατά κύριο ρόλο από τις 

πολικές κεφαλές και όχι από τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες. Τα ισότοπα ενός στοιχείου 

έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων και συνεπώς δεν διαφοροποιούνται με αυτή την τεχνική.

4.3.2.2.1 Π α ρ α γ ω γ ή  Α κ τ ίν ω ν  X

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής ακτίνων X είναι μέσω της επιτάχυνσης ηλεκτρονίων 

από δυναμικό τάξης μεγέθους των δεκάδων χιλιάδων βολτ και πρόσπτωσή τους σε στόχο ο 

οποίος αποτελείται από μεταλλικό υλικό μεγάλου ατομικού αριθμού. Τα ηλεκτρόνια 

προσπίπτοντας στο στόχο χάνουν σταδιακά την ενέργεια τους, εφ' όσον υφίστανται 

επιβραδύνσεις από τα άτομα του υλικού του στόχου. Εντούτοις η ενέργεια που αποδίδουν στα 

άτομα του στόχου είναι αρκετή για να διεγείρει και ηλεκτρόνια των εσωτερικών στιβάδων των 

ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση των στιβάδων αυτών από ηλεκτρόνια 

υψηλότερων ενεργειακά στιβάδων και έτσι παράγονται τα φωτόνια των ακτίνων X.

4.3.2.3 Ν ε τρ ό ν ια

Τα νετρόνια είναι ουδέτερα σωματίδια, δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και συνεπώς η 

αλληλεπίδρασή τους με τα άτομα του υλικού είναι μέσω των ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων, οι 

οποίες είναι πολύ μικρής εμβέλειας της τάξης των λίγων fermi. (1 fermi=10"15m). Η  σκέδαση 

των νετρονίων από ένα πυρήνα μπορεί να περιγράφει σε όρους διατομής σκέδασης, σ (cross 

section), η οποία είναι η ενεργή επιφάνεια ενός πυρήνα για την εισερχόμενη δέσμη νετρονίων. 

Η  ισχύς της αλληλεπίδρασης του νετρονίου με ένα πυρήνα μετριέται με το μήκος σκέδασης, b, 

το οποίο σχετίζεται με την ενεργή επιφάνεια μέσω της σχέσης:

σ = 4π b : Ε ξ ίσ ω σ η  4.20

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές του μήκους σκέδασης1 311 για κάποιους πυρήνες.
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Πίνακας 4.2: Μήκη σκέδασης νετρονίων για διάφορους πυρήνες ατόμων.

Π υ ρ ή ν α ς

Μ ή κ ο ς  Σ κ έ δ α σ η ς  

Ν ε τρ ο ν ίω ν  

fill

Π α ρ ά γ ο ν τα ς  Σ κ έ δ α σ η ς  

Α κ τ ίν ω ν  X  

η λ εκ τρ ό ν ια

‘Η -3.741 1
2d + 6.671 1
T2q + 6.646 6
14ν + 9.362 7
ΚΌ + 5.803 8
31ρ + 5.131 15

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νετρονίων είναι ότι η ισχύς της αλληλεπίδρασής τους με 

τον πυρήνα δεν έχει ομαλή και συστηματική μεταβολή με τον ατομικό αριθμό Ζ, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4.19.

Σχήμα 4.19: Μήκος σκέδασης tcov νετρονίων, b, (10 13 cm), σαν συνάρτηση της ατομικής μάζας 
των διαφόρων ατόμων. (Με διακεκομμένες γραμμές φαίνεται η γραμμική εξάρτηση 

των ακτινών X από τον ατομικό αριθμό).1321

Τα ελαφριά άτομα αισθάνονται ευκολότερα την παρουσία των νετρονίων σε σύγκριση με τα 

βαρύτερα, ενώ με τα νετρόνια μπορούν να διακριθούν εύκολα τα γειτονικά στοιχεία στον 

περιοδικό πίνακα, αφού διαφέρουν οι πυρήνες τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα ισότοπα του ίδιου στοιχείου. Μεγαλύτερη διαφορά 

παρουσιάζεται ήδη για Ζ = 1, αφού το υδρογόνο έχει διατομή σκέδασης ίση με 1.75 ΙΟ'24 cm2
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(1.75 barns), ενώ το δευτέριο έχει διατομή σκέδασης ίση με 5.6 ΙΟ'24 cm2 (5.6 barns). To 

άτομο του υδρογόνου είναι ένα από τα λίγα στοιχεία που έχουν αρνητική τιμή μήκους 

σκέδασης. Αυτό δείχνει ότι τα νετρόνια που εκτρέπονται από το υδρογόνο είναι εκτός φάσης 

180° σε σχέση με αυτά που σκεδάζονται από τους υπόλοιπους πυρήνες. Έτσι, αντίθετα με τις 

ακτίνες X, τα νετρόνια μπορούν όχι μόνο να “δουν” ισότοπα του υδρογόνου, αλλά και να τα 

διακρίνουν μεταξύ τους. Αυτή η παρατήρηση είναι κλειδί για τη μέγιστη αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων ενός πειράματος SANS.

Το μέγεθος του κέντρου σκέδασης, δηλαδή του πυρήνα, είναι τυπικά 100000 φορές 

μικρότερο από την απόσταση μεταξύ δύο πυρήνων. Ως αποτέλεσμα, τα νετρόνια μπορούν να 

ταξιδεύουν για μεγάλες αποστάσεις μέσα στο υλικό χωρίς να σκεδάζονται ή να 

απορροφούνται. Ένα θετικό της ιδιότητάς τους αυτής είναι η ικανότητα βαθειάς διείσδυσης 

μέσα στο δείγμα, ακόμα και αν προηγουμένως πρέπει να περάσουν από κάποιο άλλο υλικό 

(π.χ. το δοχείο/κυψελίδα αν το δείγμα είναι υγρό).

Οι δέσμες των νετρονίων που χρησιμοποιούνται στα πειράματα έχουν μήκη κύματος της 

τάξης των μερικών Α (οι ταχύτητες των νετρονίων είναι συγκρίσιμες με την ταχύτητα των 

αερίων, μερικά χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο), που είναι πολύ μεγαλύτερα από τις διαστάσεις 

του πυρήνα. Πρακτικά ο πυρήνας δρα ως σημειακός σκεδαστής και τα νετρόνια σκεδάζονται 

ισοτροπικά προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σχήμα 4.20: Η ισοτροπική σκέδαση των νετρονίων από τον πυρήνα ενός ατόμου, ο οποίος
δρα ως σημειακός σκεδαστής.

Ένα άλλο επακόλουθο των χαμηλών ταχυτήτων των νετρονίων είναι ότι η κινητική τους 

ενέργεια είναι πολύ μικρή για να διεγείρει εσωτερικές πυρηνικές στάθμες. Ακόμα επειδή ο 

πυρήνας είναι πολύ βαρύτερος από το νετρόνιο, το νετρόνιο δεν μπορεί να προσδώσει 

σημαντική κινητική ενέργεια στον πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι η σκέδαση θα είναι ελαστική.
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Όλα αυτά είναι σε αντίθεση με τις ακτίνες X, οι οποίες έχουν μεγάλες ενέργειες και όταν 

απορροφούνται ή σκεδάζονται ανελαστικά προσδίδουν ενέργεια στα δείγματα, τα οποία, αν 

είναι ευαίσθητα, μπορεί να καταστραφούν.

Η ικανότητα διείσδυσης των νετρονίων δημιουργεί και κάποια μειονεκτήματα στις 

εφαρμογές τους. Η σκέδαση των νετρονίων είναι μικρή, δηλαδή λίγα νετρόνια βρίσκονται σε 

διαφορετική κατεύθυνση από τη διεύθυνση της εισερχόμενης δέσμης. Για την ανίχνευση των 

νετρονίων απαιτείται η χρήση κάποιων άλλων σωματιδίων τα οποία θα αλληλεπιδρούν με 

αυτά. Στην πράξη οι ανιχνευτές των νετρονίων είναι κατασκευασμένοι από άτομα Β, Li, 3He 

που έχουν ισχυρή απορρόφηση νετρονίων ώστε να παράγεται ιονίζουσα ακτινοβολία. Η 

παραγωγή των νετρονίων δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εργαστήριο, αλλά μόνο σε 

κατάλληλα ερευνητικά κέντρα. Σε αντίθεση με τις ακτίνες X, όπου επιταχυντές σε σύγχροτρα 

μπορούν να δώσουν 10ls φωτόνια ανά δευτερόλεπτο και κυβικό χιλιοστό, οι ισχυρότερες 

πηγές νετρονίων δίνουν ένα πολύ μικρότερο σήμα, 104 νετρόνια ανά δευτερόλεπτο και κυβικό 

χιλιοστό. Ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου SANS ως προς τη SAXS είναι το φαινόμενο της 

ασύμφωνης σκέδασης κυρίως λόγω των ατόμων Η που μπορεί να υπάρχουν είτε στο δείγμα 

είτε στο διαλύτη.130·33'371

4.3.2.3.1 Π α ρ α γ ω γ ή  Ν ε τρ ο ν ίω ν

Οι δέσμες των νετρονίων μπορούν να παραχθούν από δύο διαφορετικά μέσα: Τους 

πυρηνικούς αντιδραστήρες και τους επιταχυντές.

Σχήμα 4.21: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγοιγή 
δεσμών νετρονίων από α) πυρηνικό αντιδραστήρα και β) κατάλληλους επιταχυντές για

θρυμματισμό πηγών νετρονίων.1'1
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Σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα τα νετρόνια απελευθερώνονται από τη διάσπαση του 2'5U. 

Από κάθε διάσπαση ελευθερώνονται 2-3 νετρόνια, από τα οποία ένα μόνο χρειάζεται για να 

συνεχίσει την αλυσιδωτή αντίδραση. Η ροή των νετρονίων είναι συνεχής και εξαρτάται από το 

ρυθμό της αντίδρασης διάσπασης. Τα νετρόνια πού παράγονται από τους πυρηνικούς 

αντιδραστήρες είναι πολυχρωματικά, όμως για τη χρήση τους σε πειράματα σκέδασης πρέπει 

να γίνουν μονοχρωματικά και αυτό επιτυγχάνεται με ανάκλαση από κατάλληλο κρύσταλλο 

(π.χ. πυρολυτικό γραφίτη, γερμάνιο η χαλκό). Αλλάζοντας τη γωνία ανάκλασης επιλέγεται 

διαφορετικό μήκος κύματος.

Για την παραγωγή δεσμών νετρονίων με θρυμματισμό πηγών νετρονίων, χρησιμοποιούνται 

επιταχυντές σωματιδίων με σκοπό αρχικά τη δημιουργία μεγάλης έντασης και ενέργειας 

δέσμης πρωτονίων. Η δέσμη αυτή κατευθύνεται σε στόχο που αποτελείται από άτομα με 

βαρείς πυρήνες. Η παραγωγή των νετρονίων με τον τρόπο αυτό αποτελεί παλμική πηγή 

νετρονίων.

Σήμερα, υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός πηγών νετρονίων παγκόσμια,1’*'1 οι περισσότερες από 

τις οποίες προέρχονται από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οι δέσμες νετρονίων τόσο στο κέντρο 

νετρονίων Julich Centre for Neutron Science, FRM II, στο Μόναχο, στη Γερμανία, όσο και 

στο κέντρο Laboratoire Leon Brillouin, στο Saclay, στη Γαλλία, στα οποία 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, 

παράγονται από αντιδραστήρες.

Σχήμα 4.22: Αντιδραστήρες νετρονίων στα κέντρα νετρονίων Julich Centre for Neutron Science, 
FRM II, στο Μόναχο (αριστερά) και στο Laboratoire Leon Brillouin, στο Saclay (δεξιά).1'1’'111

Τα παραγόμενα νετρόνια έχουν ενέργειες της τάξης των MeV, δηλαδή το μήκος κύματός 

τους είναι πολύ μικρό για μελέτες της συμπυκνωμένης ύλης. Επιπλέον, τα νετρόνια με 

ενέργειες μεγαλύτερες από μερικά eV προξενούν ατέλειες στα υπό μελέτη συστήματα, καθώς 

μπορούν να διώξουν άτομα από τη θέση τους στο κρυσταλλικό πλέγμα. Για το λόγο αυτό τα 

νετρόνια θα πρέπει να “κρυώσουν” πριν χρησιμοποιηθούν σε πειράματα σκέδασης. Έτσι τα 

θερμά νετρόνια έρχονται σε επαφή με νερό ή με υγρό Η2 και (μεγάλο cross section, σ, - η
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αποτελεσματική επιφάνεια που εμφανίζεται από ένα πυρήνα στο εισερχόμενο νετρόνιο) 

συγκρούονται με τα μόρια του επιβραδυντή μεταφέροντας σε αυτά την ενέργειά τους. Μετά 

από μερικές συγκρούσεις τα νετρόνια εκπέμπονται από την επιφάνεια του υγρού με ενέργεια 

που καθορίζεται από τη θερμοκρασία του υγρού. (Από αρκετά MeV που είναι οι ενέργειες 

παραγωγής τους, τα νετρόνια μετά από τον επιβραδυντή έχουν ενέργειες της τάξης των 

10 meV πού αντιστοιχεί σε μήκη κύματος της τάξης του 1 Α ).110'30’ 3-341

Σχήμα 4.23: Διαδικασία μετατροπής τον "θερμών” νετρονίων σε “κρύα” νετρόνια.

Επειδή οι διαφορετικές τεχνικές σκέδασης είναι συμπληρωματικές, για την πλήρη μελέτη 

όλων των δομικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη σωματιδίων καθώς και των μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεων είναι καλό να χρησιμοποιούνται όλες και να γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την κάθε μια.1351

4.3.3 Σ κ έ δ α σ η  Φ ω τ ό ς

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προσπίπτει σε ένα σύστημα με κολλοειδή σωματίδια, 

όπως είναι και τα συσσωματώματα των τασιενεργών, σκεδάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός εξαρτάται από το μήκος κύματος του προσπίπτοντος 

φωτός, το μέγεθος και το σχήμα των κέντρων σκέδασης, τις οπτικές ιδιότητες των σκεδαστών 

και τη γωνία παρατήρησης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Η τεχνική της σκέδασης του 

φωτός υποδιαιρείται στη Στατική σκέδαση φωτός (Static Light Scattering) και τη Δυναμική 

σκέδασης φωτός (Dynamic Light Scattering). Στη Στατική σκέδαση φωτός μετριέται και 

καταγράφεται η ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε διάφορες κατευθύνσεις σε σχέση 

με την προσπίπτουσα ακτινοβολία και μέσω της τεχνικής αυτής προκύπτει η γυροσκοπική 

ακτίνα, Rg, δηλαδή η απόσταση που συνδέει το κέντρο μάζας των σωματιδίων με το εξώτατο 

άκρο τους, και το μοριακό τους βάρος. Στη Δυναμική σκέδαση φωτός μελετούνται οι χρονικές 

διακυμάνσεις της σκεδαζόμενης έντασης του φωτός σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και από 

αυτή προκύπτει η υδροδυναμική ακτίνα των σωματιδίων, Rh, ένα εξίσου χρήσιμο και 

σημαντικό μέγεθος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκε μόνο η τεχνική της 

δυναμικής σκέδασης φωτός, στην οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.
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4.3.3.1 Δ υ ν α μ ικ ή  Σ κ έδ α σ η  Φ ω τό ς

Η Δυναμική σκέδαση φωτός, DLS, είναι μια καθιερωμένη τεχνική για τον προσδιορισμό του 

μέσου μεγέθους και της κατανομής του μεγέθους σωματιδίων που βρίσκονται σε διαλύματα, 

αφού γίνει μέτρηση του συντελεστή μεταφορικής διάχυσής τους. Οι μετρήσεις DLS γίνονται 

σε μικρό χρονικό διάστημα και η μέθοδος είναι μη καταστρεπτική για το δείγμα και απόλυτη 

γιατί δεν χρειάζεται βαθμονόμηση, εμφανίζει όμως και δυο μειονεκτήματα: το δείγμα δεν 

πρέπει να είναι πολύ πυκνό για να αποφεύγεται η πολλαπλή σκέδαση, ενώ πρέπει να μην 

υπάρχει ούτε ίχνος σκόνης στο σύστημα, διότι τα σωματίδια σκόνης αποτελούν και αυτά 

κέντρα σκέδασης.

Από τη μελέτη και την ανάλυση των δεδομένων της διάχυσης των μικυλιακών διαλυμάτων 

λαμβάνονται πληροφορίες για την υδροδυναμική ακτίνα, την πολυδιασπορά, το σχήμα των 

μικυλίων, τις αλληλεπιδράσεις μικυλίου-μικυλίου, καθώς επίσης και την επίδραση διαφόρων 

ηλεκτρολυτών σε όλα τα πιο πάνω.129'39'401

4.3.3.1.1 Θ ε ω ρ η τ ικ ό  Υ π ό β α θ ρ ο

Στα συστήματα της Δυναμικής σκέδασης φωτός χρησιμοποιούνται κατάλληλα laser ως 

πηγές σύμφωνου φωτός, δηλαδή όλο το φως που προσπίπτει στο δείγμα είναι σε φάση. Κάθε 

στιγμή τα υπό μελέτη σωματίδια που αποτελούν τα κέντρα σκέδασης της ακτινοβολίας, έχουν 

καθορισμένες θέσεις μέσα στο συνολικό όγκο της σκέδασης. Οι σχετικές φάσεις του 

ηλεκτρικού πεδίου των σκεδαζόμενων κυμάτων καθώς θα φθάνουν στον ανιχνευτή θα 

διαφέρουν, λόγω των διαφορετικών οπτικών διαδρομών που θα πρέπει να ταξιδέψουν, ενώ το 

ηλεκτρικό πεδίο στον ανιχνευτή κάθε στιγμή αποτελεί την υπέρθεση των πεδίων που 

οφείλονται σε όλα τα ανεξάρτητα κέντρα σκέδασης και στη χρονική στιγμή t, θα έχει την τιμή 

E(t). Σε χρόνο, t + τ, όπου τ είναι ένας πολύ μικρός χρόνος χαλάρωσης (delay time), τα 

σωματίδια, που διαχέονται μέσα στο διάλυμα, αποκτούν νέες θέσεις, οι οποίες είναι ελαφρώς 

μετακινημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονική στιγμή και συνεπώς το συνολικό 

ηλεκτρικό πεδίο που φτάνει στον ανιχνευτή θα έχει μια νέα τιμή, E(t + τ). Με την πάροδο του 

χρόνου, το ηλεκτρικό πεδίο που φτάνει στον ανιχνευτή θα εμφανίζει συνεχώς διακυμάνσεις. 

Οι ανιχνευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι ευαίσθητοι στην ένταση του φωτός (η οποία 

είναι ανάλογη με το τετράγωνο του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου). Τα μικρότερα σωματίδια 

που διαχέονται ταχύτερα θα έχουν ως αποτέλεσμα ταχύτερες διακυμάνσεις της σκεδαζόμενης 

έντασης, ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια ή συσσωματώματα προκαλούν βραδύτερες 

διακυμάνσεις.
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Χρόνος, ps

Σχήμα 4.24: Σχηματική αναπαράσταση της διακύμανσης της έντασης του σκεδαζόμενου 
φίοτός από ένα μικρό όγκο σκέδασης σε χρόνο της τάξης των ps. <ΙΓ> αναπαριστά 

τη μέση τιμή της σκεδαζόμενης έντασης.

Η συχνότητα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ή μικρότερες 

συχνότητες, ανάλογα με την ταχύτητα και την κατεύθυνση σε σχέση με τον ανιχνευτή 

(φαινόμενο Doppler). Τα μόρια σε ένα διάλυμα κινούνται σε όλες τις κατευθύνσεις με ίση 

πιθανότητα και έχουν συνεχή κατανομή ταχυτήτων και συνεπώς εμφανίζεται και μια συνεχής 

διεύρυνση του φάσματος σε σχέση με τη συχνότητα της εισερχόμενης δέσμης (Σχήμα 4.25).

Σχήμα 4.25: Σχηματική Αναπαράσταση του φαινομένου διεύρυνσης των συχνοτήτων Doppler.

Το ημιεύρος της κορυφής στο μέσο ύψος της, Δ ω ι/2. σχετίζεται για σφαιρικά σωματίδια με 

το συντελεστή διάχυσης, D, σύμφωνα με την Εξίσωση 4.21:
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Δω Ε ξ ίσ ω σ η  4.21

όπου νο η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και no ο δείκτης διάθλασης του 

διαλύματος.

Με τη βοήθεια ενός ψηφιακού συσχετιστή δημιουργείται η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 

(autocorrelation function) της έντασης του σκεδαζόμενου φωτός από τα σωματίδια, g2(t). 

Θεωρώντας I(t+r) τον αριθμό των φωτονίων που φτάνουν στον ανιχνευτή στο χρόνο t+τ η 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

όπου τ είναι ο χρόνος καθυστέρησης (delay time) μεταξύ των δύο χρονικά μεταβαλλόμενων 

σημάτων.

Ο συσχετιστής ουσιαστικά μετρά την ομοιότητα μεταξύ δύο σημάτων ή ενός σήματος με τον 

εαυτό του σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Εάν η ένταση του σήματος σε χρόνο t συγκριθεί

μεταξύ των εντάσεων των δύο σημάτων. Σύγκριση του αρχικού σήματος με αυτό σε χρονική 

στιγμή (t+26t) θα εμφανίζει και πάλι καλή συσχέτιση, που όμως θα είναι μικρότερη από την 

προηγούμενη. Συνεπώς με την αύξηση του χρόνου η συσχέτιση μειώνεται και μάλιστα η 

μείωση είναι εκθετική. Τα όρια της συνάρτησης συσχέτισης είναι:

Η άριστη συσχέτιση μεταξύ των σημάτων υποδηλώνεται με τιμή ίση με ένα, ενώ μη ύπαρξη 

συσχέτισης με την τιμή μηδέν. Όσο πιο μεγάλα είναι τα σωματίδια, τόσο μικρότερη είναι η 

ταχύτητα κίνησής τους και συνεπώς η συσχέτιση μειώνεται πολύ πιο αργά. Όλες οι πιο πάνω 

παρατηρήσεις αντικατοπτρίζονται στα διαγράμματα συσχέτισης (Σχήμα 4.26). Ο χρόνος στον 

οποίο η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης μειώνεται δραστικά αποτελεί ένα δείκτη του μέσου 

μεγέθους των σωματιδίων.

Ε ξ ίσ ω σ η  4.22

με την ένταση σε πολύ μικρό διάστημα αργότερα (t+δί) θα υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση

Ε ξ ίσ ω σ η  4.23

Ε ξ ίσ ω σ η  4.24
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ο τ
 ►
Χρόνος, t

Σχήμα 4.26: Σχηματική αναπαράσταση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της έντασης, g2(t).
Η κόκκινη καμπύλη προέρχεται από μεγάλα σωματίδια στα οποία το σήμα αποσβένεται 

σε μεγαλύτερο χρόνο, ενώ η μπλε προέρχεται από δείγμα με μικρότερα 
σωματίδια στα οποία το σήμα αποσβένεται ταχύτερα.

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της σκεδαζόμενης έντασης, g2(t), μπορεί να συσχετιστεί 

ποσοτικά με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του ηλεκτρικού πεδίου, gi(t), σύμφωνα με τη 

σχέση Siegert (Εξίσωση 4.25).

όπου b μία σταθερά η οποία εξαρτάται από τη οργανολογία του συστήματος και αντανακλά 

την απόκλιση από την ιδανική συσχέτιση (b=l).

Για μονοδιάσπαρτες σφαίρες η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του ηλεκτρικού πεδίου, gi(t), 

σχετίζεται με το συντελεστή διάχυσης σύμφωνα με την πιο κάτω σχέσης:

όπου Γ είναι ο ρυθμός απόσβεσης και είναι το αντίστροφο του χρόνου καθυστέρησης ( τ = — ).

Ε ξ ίσ ω σ η  4.25

Ε ξ ίσ ω σ η  4.26

T = D q 2 Ε ξ ίσ ω σ η  4.27
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όπου Q είναι το διάνυσμα σκέδασης και δίνεται από την Εξίσωση 4.19 (με λο το μήκος 

κύματος της ακτινοβολίας του laser).

Ο μεταφορικός συντελεστής διάχυσης, D, συσχετίζεται με την υδροδυναμική ακτίνα των 

σωματιδίων, Rh μέσω της εξίσωσης Stokes-Einstein (Εξίσωση 4.28.).

D = — Β - ΐ -  Ε ξ ίσ ω σ η  4.28
6π η Rh

όπου kB, η σταθερά Boltzmann, Τ η απόλυτη θερμοκρασία και η το ιξώδες του διαλύτη.1 3’4tM9J 

Όλες οι παραπάνω σχέσεις αφορούν σφαιρικά σωματίδια. Σωματίδια με άλλες γεωμετρίες 

έχουν και περιστροφικές κινήσεις που επηρεάζουν τη συνάρτηση g2(x).

4.3.3.1.2 Σ υ σ τ ή μ α τ α  Σ ω μ α τ ιδ ίω ν  με  ΙΊο λ υ δ ια σ π ο ρ ά

Στην περίπτωση ύπαρξης πολυδιασποράς στα υπό εξέταση σωματίδια η συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης του ηλεκτρικού πεδίου, gi(t), δεν μπορεί να αναπαρασταθεί πλέον από μια 

μονοεκθετική συνάρτηση, αλλά να αποτελεί άθροισμα ή ολοκλήρωμα πάνω σε μία κατανομή 

ρυθμών απόσβεσης Ό(Γ).

οο
g ,( t)  = j G ( r )  e'n d r  Ε ξ ίσ ω σ η  4.29

0

όπου η ΰ(Γ ) είναι κανονικοποιημένη έτσι ώστε

οο
j G ( r ) d r = l  Ε ξ ίσ ω σ η  4.30
0

Για την περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη η γνώση της 

συνάρτησης κατανομής των ρυθμών απόσβεσης, ΰ(Γ). Η εύρεση της ακριβούς μορφής της 

ϋ(Γ) είναι αρκετά δύσκολη, επειδή η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης σε ένα πείραμα δεν 

μετριέται σε ολόκληρο το εύρος του χρόνου που απαιτείται, ενώ τα δεδομένα συνοδεύονται 

πάντα από θόρυβο. Έχουν αναπτυχθεί αρκετές μεθόδοι εξαγωγής της G(T) από τα δεδομένα 

του DLS, όμως η απλούστερη μέθοδος είναι εκείνη που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον 

Koppel το 1972[501 η οποία είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής της ροπογεννήτριας συνάρτησης. 

(Ως ροπογεννήτρια συνάρτηση του gx(t) καθορίζεται απλά ως gx(t)=ln gx(t)). Μέσω της
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μεθόδου των ροπών η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του πεδίου, gi(t), για ένα σύστημα 

σωματιδίων με πολυδιασπορά δίνεται από το πιο κάτω ανάπτυγμα:

όπου το Κ() είναι απλά ένας παράγοντας εύρους και Κ„ είναι οι ροπές τάξης η γύρω από το 

μέσο όρο (moments about the mean), που δίνονται από τις πιο κάτω σχέσεις:

Ο συντελεστής του γραμμικού όρου του αναπτύγματος, Κι, περιγράφει το μέσο ρυθμό 

απόσβεσης της κατανομής και από αυτόν μπορεί να υπολογιστεί ο μέσος συντελεστής

κατανομής Γ και αποτελεί μια καλή ένδειξη για την πολυδιασπορά του συστήματος η οποία 

υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

όπου Ρ είναι ο δείκτης της πολυδιασποράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Ρ, τόσο πιο 

ευρεία είναι η κατανομή των συντελεστών διάχυσης. Ο συντελεστής ροπής τρίτης τάξης, Κ3, 

δίνει ένα μέτρο της ασυμμετρίας της κατανομής. Οι ροπές Κ3, Κι κλπ. πολλές φορές 

υπολογίζονται, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι σημαντικές επειδή εμφανίζουν 

μεγαλύτερες αβεβαιότητες. Από τον Κι γίνεται κατορθωτός ο προσδιορισμός του μέσου 

συντελεστή μεταφορικής διάχυσης των σωματιδίων και συνεπώς του μέσου μεγέθους

Ε ξ ίσ ω σ η  4.31

Ε ξ ίσ ω σ η  4.32

Ε ξ ίσ ω σ η  4.33

Ε ξ ίσ ω σ η  4.34

Ε ξ ίσ ω σ η  4.35

1=0

Ε ξ ίσ ω σ η  4.36

μεταφορικής διάχυσης που είναι ίσος με <D>=Ki/Q: . Ο συντελεστής Κ2 είναι η διασπορά της

Ε ξ ίσ ω σ η  4.37

τους. [41,42 ,50,51]
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4.3.4 Σκέδαση Νετρονίων και Ακτίνων X υπό Μικρή Γωνία

Οι τεχνικές SAXS και SANS χρησιμοποιούνται στις μέρες μας ευρέως για τη μελέτη και τον 

πλήρη χαρακτηρισμό των δομικών ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων διαφόρων κολλοειδών 

σωματιδίων και συσσωματωμάτων. Μέσω αυτών μελετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 

μικρογαλακτωμάτων152'561, κυστιδίων1571, μικυλιακών συσσωματωμάτων1 53 58 631 που 

σχηματίζονται κυρίως από ιοντικά τασιενεργά στην απουσία και στην παρουσία άλλων 

ιοντικών ειδών162'64’731. Έχουν επίσης μελετηθεί πολλά βιολογικά μόρια135 36 74 751 καθώς επίσης 

και συστήματα με μη ιοντικά τασιενεργά1 6 821. Σε μάλλον σπάνιες περιπτώσεις οι τεχνικές 

αυτές χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα162 72 731 για τη μελέτη μικυλιακών συστημάτων, αν και 

από το συνδυασμό των δύο μεθόδων μπορούν να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες.183'841 Και 

οι δύο τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής για να 

γίνει πλήρης χαρακτηρισμός της δομής των μικυλιακών συσσωματωμάτων και για να 

διερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικυλίων. Στη συνέχεια του υποκεφαλαίου θα 

γίνει αναφορά στις τεχνικές αυτές και στους τρόπους ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων 

που προκύπτουν. Επειδή οι θεωρητικές αρχές των δύο τεχνικών είναι οι ίδιες, θα γίνει αρχικά 

εκτενής αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου SANS και στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι διαφορές με τη SAXS.

4.3.4.1 Σκέδαση Νετρονίων υπό Μικρή Γωνία

Σε ένα πείραμα σκέδασης νετρονίων, μια δέσμη νετρονίων με μήκος κύματος λ (συνήθως 4- 

12 Α )  και ένταση Ιο (αριθμός των νετρονίων ανά τετραγωνικό εκατοστό και ανά 

δευτερόλεπτο), προσπίπτει σε μια επίπεδη κυψελίδα δείγματος που περιέχει Νρ σωματίδια στο 

διάλυμα σε όγκο Vp. Κάποιο μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας διαδίδεται μέσα από το 

δείγμα, κάποιο απορροφάται και κάποιο σκεδάζεται.

Επιφάνεια
Ανιχνευτή

γ2(ΙΩ

Σχήμα 4.27: Σχηματική αναπαράσταση της γεωμετρίας της τεχνικής της σκέδασης 
νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS.
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Ένας ανιχνευτής, εμβαδού ΓάΩ που βρίσκεται σε απόσταση r και σε γωνία σκέδασης θ από 

το δείγμα καταγράφει την ακτινοβολία που σκεδάζεται.

Η ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας καταγράφεται ως συνάρτηση του διανύσματος 

σκέδασης Q, το οποίο σε αυτά τα πειράματα παίρνει τιμές από ΙΟ"3 έως και 1 Α '1. Οι 

μικρότερες τιμές του Q προκύπτουν σε μικρές γωνίες σκέδασης (~1°), και έτσι η τεχνική 

ονομάζεται σκέδαση νετρονίων υπό μικρές γωνίες.

Η βασική ποσότητα που μετριέται στα πειράματα αυτά είναι ο λόγος:

do(Q ) = Γ ^  Εξίσωση 4.37
Iq

Στην πράξη, ο ανιχνευτής που χρησιμοποιείται ανιχνεύει τη σκεδαζόμενη ένταση σε όλες τις 

γωνίες ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν δίνονται στη μορφή της διαφορικής 

διατομή σκέδασης (differential scattering cross section) δηλαδή

d ^ (Q) = \ m (Q)  Εζ," ω<η| 4 ·38

η οποία είναι η κανονικοποιημένη ένταση σκέδασης, I(Q), και περιέχει όλες τις πληροφορίες 

για το σχήμα, το μέγεθος και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων. Για παράδειγμα για 

ένα σύστημα μονοδιάσπαρτων σωματιδίων ισχύει:

J i ( Q )  = n  ( Β „  -  Β , ) 2 ν ;  P ( Q )  S ( Q )  Ε ξ κ τ ω ο η 4.39

όπου η η πυκνότητα των σωματιδίων (n=Np/Vp), Βρ και Bs είναι οι πυκνότητες του μήκους 

σκέδασης των σωματιδίων και του διαλύτη αντίστοιχα, P(Q) ο παράγοντας μορφής και S(Q) ο 

διαμικυλιακός παράγοντας δομής. Η πυκνότητα του μήκους σκέδασης είναι ίση με το λόγο του 

μήκους σκέδασης ανά μονάδα όγκου. Η τεχνική SANS στηρίζεται στην παράμετρο αυτή και 

συγκεκριμένα στη διαφορά της πυκνότητας μήκους σκέδασης των σωματιδίων και του 

διαλύτη, που είναι γνωστή ως παράγοντας αντίθεσης λαμπρότητας. Ο παράγοντας αυτός είναι

ανάλογος με τον παράγοντα αντίθεσης λαμπρότητας στη σκέδαση ορατού φωτός, όπου

διαφορά υπάρχει στους δείκτες διάθλασης μεταξύ του σωματιδίου και του διαλύτη.152 58'60'611
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4.3.4.1.1 Παράγοντας Μορφής, P(Q)

Ο παράγοντας μορφής, P(Q), δείχνει πως η ένταση σκέδασης, I(Q), επηρεάζεται από 

φαινόμενα συμβολής μεταξύ ακτινοβολίας που σκεδάζεται από διαφορετικά μέρη του ίδιου 

σκεδάζοντος σωματιδίου. Συνεπώς εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος των σωματιδίων.

m  = Ψ
Ρ

fv-e!''W»dV 
Ιο ρ Εξίσωση 4.40

όπου α είναι μια “παράμετρος σχήματος”. Έχουν αναπτυχθεί αναλυτικές εκφράσεις για τις πιο 

συνηθισμένες γεωμετρίες σωματιδίων. Για σφαιρικά ομογενή σωματίδια με ακτίνα Rp ο 

παράγοντας μορφής δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

R(Q) = (Δρ; ) ν ρ
3(sinQRp - OR. cosQRp)

(qr ,)!
Εξίσωση 4.41

Για σφαιρικά σωματίδια που έχουν τη δομή πυρήνα κελύφους ο παράγοντας μορφής δίνεται 

από την πιο κάτω σχέση:

p (q)  -  Γ(Β, - B „)(R , + R j  F (q (R , + R ,) )  +  (Β , - B .) R/ ’ F(q, RC)T  Εξίσωση 4.42

οπου

F (q .R ,)= 3
f Sin(g R, ) - (q  R, )  cos(q R ,)]

(qR,)‘ Εξίσωση 4.43

όπου Bj οι πυκνότητες του μήκους σκέδασης με i=c, s, m να υποδηλώνουν τον πυρήνα, το 

κέλυφος και το μέσο αντίστοιχα.

Ο παράγοντας μορφής ενός ελλειψοειδούς σωματιδίου, με ημιάξονες a και b και κέλυφος 

πάχους ta και tt, στις κατευθύνσεις a και b δίνεται από τη σχέση:

P ( q ) . j f 3 V 1( B , - B , ) ^ + 3 ( V 14-V! ) ( B , - B „ ) A f e l l  dx Εξίσωση 4.44
2 y
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με u, = Q  (a - χ 2 + b2(l - x 2))2 και u2 = Q ((a + ta)' x2 + (b + t b)" (l - x2 ) j2, όγκο του

„  4π a b2 , , , „  . ir  4π (a + ta)(b  + tb): ,
πυρήνα V, = — -—  και συνολικο ογκο V, + V2 = ------------ --------------. Πρεπει να

σημειωθεί ότι η εξίσωση ισχύει για δισκοειδή και ατρακτοειδή σωματίδια μόνο, στα οποία δύο 

από τις τρεις διαστάσεις είναι ίσες.[61'81,85'

4.3.4.1.2 Διαμικυλιακός Παράγοντας Δομής, S(Q)

Ο διαμικυλιακός παράγοντας δομής, S(Q), δείχνει πως επηρεάζεται η ένταση σκέδασης, 

I(Q), από φαινόμενα συμβολής μεταξύ ακτινοβολίας που σκεδάζεται από διαφορετικά 

σκεδάζοντα σωματίδια. Ο παράγοντας αυτός εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις των 

σωματιδίων (δυναμικό αλληλεπίδρασης) και το βαθμό τοπικής τάξης και διευθέτησης του 

δείγματος. Για ένα ισότροπο δείγμα ο S(Q) υπολογίζεται από το μετασχηματισμό Fourier της 

συνολικής συνάρτησης συσχέτισης h(r)= g (r)-l.

S(Q) = 1 + 4π n £  (g (r) - l ) S‘̂ r r2 dr Εξίσωση 4.45

όπου r η διαμικυλιακή απόσταση και g(r) η συνάρτηση ακτινικής κατανομής. Σε αραιά 

διαλύματα τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωματιδίων είναι αμελητέα και τότε ο 

διαμικυλιακός παράγοντας δομής παίρνει τιμή ίση με 1.[53, 31

4.3.4.1.3 Συνάρτηση Ακτινικής Κατανομής

Η πυκνότητα των υδατικών διαλυμάτων παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις γύρω από 

ένα κεντρικό άτομο. Η συνάρτηση ακτινικής κατανομής, g(r), περιγράφει τις διαφοροποιήσεις 

στην πυκνότητα γύρω από ένα σωματίδιο αναφοράς και δίνει ουσιαστικά την πιθανότητα να 

βρεθεί κάποιο άλλο σωματίδιο σε απόσταση r από αυτό. Η g(r) καθορίζεται από το δυναμικό 

αλληλεπίδρασης U(r) μεταξύ των σωματιδίων.

Ένα τυπικό διάγραμμα της συνάρτησης ακτινικής κατανομής για υγρά δείγματα, g(r) 

φαίνεται στο Σχήμα 4.28. Όταν η g(r) παίρνει μηδενική τιμή, υποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να 

υπάρχει σωματίδιο σε τέτοια απόσταση από ένα σωματίδιο αναφοράς. Σε μικρές αποστάσεις, 

λόγω του ότι το δυναμικό είναι ισχυρότατα απωστικό, δύο σωματίδια δεν μπορούν να 

πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη από τη διάμετρο “σκληρής σφαίρας'. Τα μέγιστα της g(r) 

αντιστοιχούν στις αποστάσεις που παρατηρούνται τα πλησιέστερα γειτονικά σωματίδια (η 

πρώτη κορυφή αντιστοιχεί στο πλησιέστερο σωματίδιο, η δεύτερη στο δεύτερο πλησιέστερο).
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4 0 -

3 ί>—

3 0 -

2 ί> -

■-- - 2 Ο

Ι 5 -

1 Ο

Ο 5 -

0  0 -
0 2

r / Α

Σχήμα 4.28: Διάγραμμα ακτινικής κατανομής, g(r), υδατικού συστήματος.1'1"1

4.3.4.1.4 Διαγράμματα Έ ντασης Σκέδασης

Από τη μελέτη της σκέδασης στις διαφορετικές περιοχές του διανύσματος σκέδασης, 

λαμβάνονται διαφορετικές πληροφορίες.

Σχήμα 4.29: Συσχέτιση της τιμής του διανύσματος σκέδασης, Q, με το "παράθυρο” 
μελέτης των σωματιδίων του δείγματος (μικρές τιμές Q, πορτοκαλί κύκλος, 

μεσαίες τιμές Q, μωβ κύκλος και μεγάλες τιμές Q, μαύρος κύκλος).

Συγκεκριμένα στην περιοχή των μεγάλων τιμών του διανύσματος σκέδασης (όπου το 

παράθυρο μελέτης είναι μικρό, μαύρος κύκλος στο Σχήμα 4.29), υπάρχει αντίθεση μόνο στη 

διεπιφάνεια του σωματιδίου και του διαλύτη. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή Porod και 

δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια των σωματιδίων του δείγματος. Από την ενδιάμεση 

περιοχή, που έχει διαστάσεις της τάξης των υπό μελέτη σωματιδίων, (μωβ κύκλος στο Σχήμα 

4.29), προσδιορίζεται ο παράγοντας δομής P(Q)- Τέλος στην περιοχή των χαμηλών 0  το 

“παράθυρο” είναι πολύ μεγάλο (πορτοκαλί κύκλος στο Σχήμα 4.29), και έτσι λαμβάνονται οι 

πληροφορίες για τη δομική διευθέτηση, τις αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων και 

προσδιορίζεται ο διαμικυλιακός παράγοντας δομής.
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Τα όρια του ολοκληρώματος της Εξίσωσης 4.45 είναι για τιμές του διανύσματος σκέδασης 

από 0 έως οο. Όμως η σκέδαση των νετρονίων δεν μετριέται ποτέ για γωνία θ=0°, γιατί θα 

υπάρχει παρεμβολή από τη δέσμη νετρονίων που διέρχεται από το δείγμα χωρίς να 

σκεδάζεται. Επίσης η μεγαλύτερη τιμή του Q για την οποία μετράται η ένταση σκέδασης είναι 

πάντα μικρότερη από οο (συνήθως 0.001 >Q> 1 Α '1). Η έλλειψη δεδομένων στις πολύ μικρές 

αλλά και στις πολύ μεγάλες τιμές του Q, μπορεί να αντιμετωπισθεί και να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα μέσω, του νόμου Guinier και του νόμου Porod αντίστοιχα.'3 1

4.3.4.1.5 Νόμος Guinier

Για τη λήψη πληροφοριών για το μέγεθος και το σχήμα των σωματιδίων χρησιμοποιείται η 

προσέγγιση Guinier, η οποία ισχύει για τις μικρές τιμές του διανύσματος σκέδασης, Q, 

(QRg « 1 )  και για συστήματα στα οποία τα σωματίδια δεν αλληλεπιδρούν, δηλαδή S(Q)=1. 

Υπό αυτές τις συνθήκες η ένταση σκέδασης δίνεται προσεγγιστικά από την ακόλουθη σχέση

Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

είναι γραμμικό, προσδιορίζεται η γυροσκοπική ακτίνα από την κλίση της ευθείας. Η 

γυροσκοπική ακτίνα ενός σφαιρικού σωματιδίου συνδέεται με την ακτίνα του, R, μέσω της 

σχέσης:

Αντίστοιχες σχέσεις υπάρχουν και για άλλες γεωμετρίες σωματιδίων.1861

Η αποτέμνουσα του διαγράμματος Guinier δίνει την ένταση σκέδασης για Q=0 cm '1, 1(0), η 

οποία για μικυλιακά συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του αριθμού 

συσσωμάτωσης, Nag, μέσω της εξίσωσης:

I ( Q ) = I ( 0 ) e Εξίσωση 4.46

όπου Rg η γυροσκοπική ακτίνα των σωματιδίων.

Κατασκευάζοντας το διάγραμμα ln(I(Q)) ως συνάρτηση του Q2, το οποίο αναμένεται να

Εξίσωση 4.47

Εξίσωση 4.48

178

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΥΛΙΩΝ

όπου bp το μήκος σκέδασης του τασιενεργού μορίου, Β„, η πυκνότητα του μήκους σκέδασης 

του διαλύτη και Vi ο όγκος ενός μονομερούς του τασιενεργού (αφυδατωμένου).136’37’52'58'63’86’871

4.3.4.1.6 Νόμος Porod

Στην περιοχή των μεγάλων τιμών του διανύσματος σκέδασης, Q, όπου QR > 5, ο 

διαμικυλιακός παράγοντας δομής, S(Q) λαμβάνει τιμή ίση με τη μονάδα. Συνεπώς η ένταση 

σκέδασης, I(Q) θα αποτελείται από το γινόμενο της πυκνότητας των σωματιδίων, η και του 

παράγοντα δομής P(Q), ενώ θα είναι ανεξάρτητη από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

σωματιδίων. Η συμπεριφορά για την ένταση, I(Q), όταν το Q τείνει στο άπειρο, βρέθηκε από 

τον Porod.1 Si' 1 Σύμφωνα με το νόμο για την περιοχή Porod, η ένταση σκέδασης των σφαιρικών 

σωματιδίων μειώνεται ανάλογα με το αντίστροφο της τέταρτης δύναμης του Q, και σχετίζεται 

με την επιφάνεια ανά μονάδα όγκου των σωματιδίων, Sp.

1 (0 ) = 2* ( c -  Ο ΝΛν SP(BP - Β „) Ο4 + 1 (0 )„  Εξίσωση 4.49

όπου η σταθερά I(Q)inc δείχνει τη συνεισφορά της ασύμφωνης σκέδασης κυρίως των ατόμων 

του υδρογόνου του δείγματος και του διαλύτη. Κατασκευάζοντας το διάγραμμα της έντασης 

I(Q) ως συνάρτηση του Q' , το οποίο αναμένεται να είναι γραμμικό, προσδιορίζεται η 

επιφάνεια ανά μονάδα όγκου των σωματιδίων από την κλίση της ευθείας, ενώ η αποτέμνουσα 

επιτρέπει τον προσδιορισμό μιας σταθεράς χαρακτηριστικής για το υπόβαθρο της μέτρησης.

Για ένα σωματίδιο ή μικύλιο με εσωτερικό πυρήνα, ακτίνας R και πυκνότητα μήκους 

σκέδασης Bc και κέλυφος πάχους t και πυκνότητας μήκους σκέδασης Bs η σχέση μετατρέπεται

1(Q) = 2π (c - c „ )  Να> S„[(B, - Β ,)! + ( Β , - B J Q 1 t ! ] Εξίσωση 4.50

και συνεπώς από διάγραμμα Q4 I(Q ) = f  (Q : ) υπολογίζεται η επιφάνεια ανά μόριο καθώς και 

το πάχος του κελύφους από την κλίση της ευθείας.136'52' 4' 6- 8 6 '8 1

4.3.4.1.7 Ταύτιση Λαμπρότητας

Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης των νετρονίων είναι το γεγονός ότι η αντίθεση 

λαμπρότητας μεταξύ των σωματιδίων και του υδατικού μέσου στο οποίο βρίσκονται μπορεί 

πολύ εύκολα να διαφοροποιηθεί και έτσι να ληφθούν επιπρόσθετες σημαντικές πληροφορίες
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για τη δομή και κυρίως για την εσωτερική δομή των σωματιδίων ή για τη μελέτη σύνθετων 

συστημάτων που περιέχουν σωματίδια με διαφορετικές συστάσεις.

Όλα τα πιο πάνω προκύπτουν από το ότι η ένταση των σκεδαζόμενων νετρονίων είναι 

ανάλογη με τον παράγοντα αντίθεσης, δηλαδή με τον παράγοντα (Bp-Bs)2 (Εξίσωση 4.39).

Σχήμα 4.30: Εικονική αναπαράσταση της τεχνικής ταύτισης λαμπρότητας. Ό ταν το τέρας 
ήρθε, η Λόλα, όπως ο σκώρος και οι αρκτικοί λαγοί, παρέμεινε ακίνητη και δεν 

ανιχνεύθηκε ο Harold όμως, καταβροχθίστηκε αμέσως!”.1891

Εάν η διαφορά των πυκνοτήτων σκέδασης (Bp-Bs) είναι μηδέν τότε δεν υπάρχει σήμα στο 

SANS. Συνεπώς δύο υλικά με τελείως διαφορετική σύσταση αλλά με την ίδια πυκνότητα 

μήκους σκέδασης θα έχουν την ίδια σκέδαση.

4.3.4.1.7.1 Ε ξ ω τ ε ρ ικ ή  κ α ι Ε σ ω τ ε ρ ικ ή  Τ α ύ τ ισ η  Λ α μ π ρ ό τ η τ α ς

Η σκέδαση από ένα δείγμα με πολλά συστατικά ουσιαστικά αποτελεί το μέσο όρο της 

σκέδασης από κάθε ξεχωριστό συστατικό λαμβάνοντας υπόψη τη σύστασή του, όμως η χρήση 

της τεχνικής της ταύτισης λαμπρότητας μπορεί να απλοποιήσει δραστικά το διάγραμμα 

σκέδασης. Ταύτιση μιας περιοχής του σκεδαστή με το διαλύτη οδηγεί σε εξαφάνιση της 

σκέδασης από αυτή τη περιοχή και τμήματα του ιδίου σωματιδίου μπορούν να μελετηθούν 

ξεχωριστά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.31.

Συχνά το κλειδί της απλοποίησης των διαγραμμάτων σκέδασης (για παράδειγμα από 

συστήματα με δομή πυρήνα-κελύφους) είναι η αντικατάσταση ατόμων υδρογόνου με άτομα 

δευτερίου, επειδή τα δύο αυτά ισότοπα έχουν πολύ διαφορετική πυκνότητα μήκους σκέδασης 

όπως αναφέρθηκε και πριν.
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Bs Φ Β ι Φ B? Φ Β^ Bs Φ Βτ Φ Β^ Bs Φ Β ι Φ Bs Φ Β ι Φ Βτ

Bs = Bi Bs = Βτ η  _ d
t>s -  D3

Σχήμα 4.31: Η τεχνική της ταύτισης λαμπρότητας. Η ταύτιση ενός σωματιδίου ή τμήματος 
σωματιδίου με το διαλύτη οδηγεί σε εξαφάνιση της περιοχής αυτής.

Η αντικατάσταση αυτή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με αλλαγή του υδατικού διαλύτη, από 

καθαρό D2O ή Η20  σε μίγμα των δύο σε διάφορες αναλογίες. Με τον τρόπο αυτό η διαφορά 

λαμπρότητας από κάθε διαφορετικό μέρος του σωματιδίου θα μεταβάλλεται σταδιακά και 

κάτω από ορισμένες συνθήκες όταν το μίγμα του διαλύτη αποκτήσει ταύτιση λαμπρότητας με 

κάποιο συστατικό του συστήματος θα το κάνει “αόρατο” και η παρατηρούμενη σκέδαση θα 

οφείλεται κατά κύριο ρόλο στα υπόλοιπα συστατικά, τα οποία δεν έχουν ταύτιση λαμπρότητας 

με το διαλύτη. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως εξωτερική ταύτιση λαμπρότητας. Επίσης 

αυξομείωση της σκέδασης από ένα σύστημα δύο ή περισσοτέρων συστατικών μπορεί να γίνει 

και με επιλεκτική ισοτοπική αντικατάσταση στα μόρια των υπό μελέτη σωματιδίων. Για 

παράδειγμα σε ένα μικυλιακό σύστημα μπορεί να γίνει μερική ή πλήρης αντικατάσταση των 

πρωτονίων της πολικής κεφαλής ή της υδρογονανθρακικής αλυσίδας με άτομα δευτερίου. Η 

μέθοδος αυτή ονομάζεται εσωτερική ταύτιση λαμπρότητας.

Η τυπική διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ταύτισης λαμπρότητας για ένα 

σύστημα που αποτελείται από ομογενή σωματίδια, με ίδιες τιμές πυκνότητας μήκους 

σκέδασης είναι η κατασκευή του διαγράμματος (Ιο)12 σαν συνάρτηση του ποσοστού του Η20  

στο διαλύτη, \ν, σύμφωνα με την πιο κάτω εξίσωση:

± C - Ccmc
Ν.

{ [ B D 2 o  - w (B mo - Bmo)] Vm - bm} Ε ξ ίσ ω σ η  4.51
ag

όπου Vm ο όγκος που καταλαμβάνει κάθε μονομερές στα μικύλια.
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Το διάγραμμα αυτό αναμένεται να είναι γραμμικό και από το σημείο τομής με το άξονα των χ 

μπορεί να βρεθεί το σημείο ταύτισης λαμπρότητας για το συγκεκριμένο

σύστημα110’35'36·37·52·58·9012

4.3.4.1.8 Ανάλυση Καμπύλών Σκέδασης

Ο προσδιορισμός της συνάρτησης σκέδασης για μια γνωστή δομή ονομάζεται λύση του 

“προβλήματος σκέδασης”. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με πολύ καλή ακρίβεια για 

πολλές διαφορετικές δομές. Η εύρεση της δομής των σκεδαζόμενων σωματιδίων από τη 

συνάρτηση σκέδασής τους καλείται το αντίστροφο του προβλήματος σκέδασης.'871

S ca tte rin g  F u n ctio n D istance D istribution  F u n c tio n

\ \  *. Scattering Problem  " 
.In ve rse  S c a t t e r i n g s '

P ro b le m "

/ /  A u to co rre la tio n

P a rtic le
(R a n d o m  O rie n ta tio n )

Σχήμα 4.32: To πρόβλημα της σκέδασης και το αντίστροφο πρόβλημα της σκέδασης. |8 7 |

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της σκέδασης υπό μικρές γωνίες έχουν αναπτυχθεί δύο 

τύποι διαφορετικών προσεγγίσεων. Η πρώτη είναι η μέθοδος ανεξάρτητη από μοντέλα ενώ η 

δεύτερη είναι η μοντελοποίηση. Στη δεύτερη προσέγγιση γίνεται μοντελοποίηση της δομής με 

μια κατάλληλη φόρμουλα, στην οποία γίνονται κάποιες υποθέσεις για τη δομή των 

συσσωματωμάτων. Στη συνέχεια υπολογίζεται η ένταση της σκέδασης, η οποία είναι ανάλογη 

με τον παράγοντα μορφής και αφού βελτιστοποιηθούν κάποιες παράμετροι στο μοντέλο 

γίνεται σύγκριση της καμπύλης σκέδασης με τα πειραματικά δεδομένα της σκέδασης. Η 

ανεξάρτητη από μοντέλα τεχνική είναι η μέθοδος έμμεσου μετασχηματισμού Fourier (Indirect 

Fourier Transformation), IFT,1191-961 μέσω της οποίας εξάγονται οι συναρτήσεις pair distance 

distribution γνωστές ως PDDF p(r), στις οποίες περιέχονται όλες οι πληροφορίες για το 

σύστημα. Η μέθοδος IFT μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε καμπύλη σκέδασης και την

1 8 2
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μετατρέπει σε πληροφορίες στον πραγματικό χώρο. Η μέθοδος αυτή επεκτάθηκε στην GIFT το 

1997,(971 για να ληφθούν υπόψη και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων και 

βελτιώθηκε έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι πολυδιασπορές των συστημάτων.,9Χ'991

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι διαφορετικά δομικά μοντέλα μπορεί να προσαρμόζουν σε 

εξίσου καλό βαθμό τα πειραματικά δεδομένα. Για να μειωθούν οι αμφιβολίες για τη δομή θα 

πρέπει με ανεξάρτητο τρόπο να βρεθούν πληροφορίες από άλλες τεχνικές ή να γίνει σύγκριση 

των αποτελεσμάτων των δύο διαφορετικών τεχνικών σκέδασης υπό μικρές γωνίες (ακτίνες X 

και νετρόνια) που θα προκύψουν μέσα από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων και με 

τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης.187'1001011

4.3.4.1.8.1 Μέθοδος Έμμεσου Μετασχηματισμού Fourier, IFT

Η τεχνική του μετασχηματισμού έχει τυπικά ως στόχο τον υπολογισμό των συναρτήσεων 

pair distance distribution των σωματιδίων, που είναι γνωστές ως PDDF p(r), οι οποίες 

σχετίζονται με την ένταση σκέδασης I(Q) σύμφωνα με τη σχέση:

I(Q ) = 4π j p ( r ) Sm(Q r  ̂ dr Εξίσωση 4.52
ο Q r

Η συνάρτηση p(r) περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με την I(Q), αφού είναι ο μοναδικός 

μετασχηματισμός της, όμως έχει το πλεονέκτημα ότι ανήκει στον πραγματικό χώρο 

(αποστάσεων) και άρα οι δομικές πληροφορίες των σωματιδίων μπορούν να ληφθούν άμεσα 

από τις συναρτήσεις PDDF. Είναι επίσης πιο απλό να ταυτοποιηθούν οι διαφορές μεταξύ της 

πραγματικής συνάρτησης PDDF και αυτής που υπολογίζεται από μοντέλα, παρά να 

ανιχνευθούν διαφορές στον αντίστροφο χώρο.196'1021 Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνάρτηση p(r) 

έχει μηδενική τιμή παντού, εκτός από μία περιορισμένη περιοχή στον πραγματικό χώρο, και 

συγκεκριμένα για 0 < r < D.

Για τον υπολογισμό της συνάρτησης PDDF η μέθοδος IFT απαιτεί τη γνώση ενός ελάχιστου 

αριθμού πληροφοριών για το υπό μελέτη σύστημα πριν γίνει η ανάλυση. Η μέθοδος είναι 

κατάλληλη για συστήματα με σωματίδια χαμηλού κλάσματος όγκου, καθώς για τις ψηλότερες 

συγκεντρώσεις σωματιδίων δεν μπορούν να αγνοηθούν πλέον οι μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η πιο γενικευμένη μέθοδος έμμεσου 

μετασχηματισμού Fourier, η GIFT (Generalized Indirect Fourier Transformation). Βασίζεται 

στον ταυτόχρονο προσδιορισμό του παράγοντα μορφής, P(Q) και του διαμικυλιακού 

παράγοντα δομής, S(Q). Ο πρώτος παράγοντας προσδιορίζεται από προσεγγίσεις που είναι 

απαλλαγμένες εντελώς από μοντέλα, ενώ ο διαμικυλιακός παράγοντας υπολογίζεται σύμφωνα
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με κάποιο κατάλληλο μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει μέχρι τέσσερις παραμέτρους. Ο 

ταυτόχρονος προσδιορισμός των δύο αυτών παραγόντων είναι εφικτός λόγω της διαφορετικής 

αναλυτικής συμπεριφοράς των συναρτήσεών τους.197·991 

Η συνάρτηση p(r) δίνεται από τη σχέση

p (r) = 4 π  j \ ( r )  r2 s*n ( Q r ) Εξίσωση 4.53
ο Q r

όπου γ(Γ ) η συνάρτηση συσχέτισης.

Η τεχνική IFT και συνεπώς η GIFT βασίζονται στην παραδοχή ότι η συνάρτηση p(r) μπορεί να 

αναπαρασταθεί ως γραμμική υπέρθεση Ν συναρτήσεων (pj(r)-Cubic Β Splines μέχρι μια

μέγιστη διάσταση Dmax, η οποία αποτελεί μια εκτίμηση για το μέγεθος του σωματιδίου.

Ν

ρ(γ) = Σ c. Φΐ (Γ) Εξίσωση 4.54
ί=1

όπου Ν ο αριθμός των συναρτήσεων και Cj είναι οι άγνωστοι συντελεστές του αναπτύγματος 

(expansion coefficients).

Σχήμα 4.33: Η διαδικασία προσδιορισμού της συνάρτησης PDDF, (πάνω δεξιά) από τα 
πειραματικά δεδομένα (πάνω αριστερά) περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας desmeared καμπύλης 

σκέδασης η οποία στη συνέχεια μετασχηματίζεται με μετασχηματισμό Fourier.11"21
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Οι συντελεστές Ci δεν μπορούν να προσδιοριστούν άμεσα καθώς δεν μπορεί να μετρηθεί 

άμεσα η συνάρτηση p(r). Έτσι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια σειρά από απαραίτητους 

μετασχηματισμούς, Τι έως Τ4 για να γίνει μεταφορά στο χώρο των πειραματικών δεδομένων.

Το πρώτο βήμα είναι ο μετασχηματισμός στον αντίστροφο χώρο χρησιμοποιώντας το 

γραμμικό μετασχηματιστή Τι.

όπου Ia(Q) η ένταση σκέδασης που θα μετριόταν με ένα θεωρητικά εξαιρετικό όργανο και 

είναι ουσιαστικά ο μετασχηματισμός Fourier της p(r) και αναπαριστάται από τη σειρά των 

κατά Fourier μετασχηματισμένων B-Splines, ψ,(Q). Οι συναρτήσεις αυτές δίνονται από τη 

σχέση:

Για την απαλλαγή από πιθανές επιδράσεις του οργάνου (Instrumental broadening effects) 

γίνεται μια σειρά από μετασχηματισμός Τ, -  Τ4 και λαμβάνεται η συνάρτηση της σκέδασης

Από τις προηγούμενες εξισώσεις προκύπτουν οι συναρτήσεις χ .(0) στον πειραματικό χώρο.

Μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργούνται τα τρία συστήματα των συναρτήσεων (p^r), 

ψ (0 ) και χ .(0) τα οποία βελτιστοποιούνται για να γίνει η καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις 

συναρτήσεις σκέδασης από σωματίδια με μέγιστη διάσταση μικρότερη ή ίση με D .

Ν Ν Ν

I«(Q) = T 1 p (r) = Τ, X  Cj (Pj(r) = Σ  C; Τ, (Pi(r) = £  c; Vi(Q) Εξίσωση 4.55
i=l i=l i=l

Vi(Q) = τ ι φ. ( γ) Εξίσωση 4.56

L (0 )  η οποία αντιπροσωπεύει την πειραματική καμπύλη σκέδασης.

Ν

Εξίσωση 4.57
ί=1

Εξίσωση 4.58
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L = E
- Σ  c- κ, (0„)

(<λ) k=l ° 2(Q. )
Εξίσωση 4.59

Όταν το σύστημα του χ, δώσει καλές προσαρμογές με τα πειραματικά δεδομένα στον 

εξομαλυμένο (smeared) πειραματικό χώρο, τότε είναι άμεσα γνωστές οι αντίστοιχες σωστές 

αναπαραστάσεις στον αντίστροφο χώρο (desmeared καμπύλη σκέδασης, συνάρτηση ψ.(0))

και στον πραγματικό χώρο (PDDF, συναρτήσεις (p^r)).

Η προηγούμενη μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να μειωθούν 

οι ταλαντώσεις της δοκιμαστικής λύσης γύρω από τη σωστή λύση. Αυτό επιτυγχάνεται με 

συσχέτιση των γειτονικών παραμέτρων του αναπτύγματος και ελαχιστοποίηση υπό συνθήκες, 

με χρήση πολλαπλασιαστών Lagrange.

Ν-Ι

Εξίσωση 4.60
ι=Ι

και

( ί  + λ Ν ε.) = Min Εξίσωση 4.61

όπου λ ο πολλαπλασιαστής Lagrange.

4.3.4.1.8.2 Γενικευμένη Μέθοδος Έμμεσου Μετασχηματισμού Fourier, GIFT

Η γενικευμένη μέθοδος IFT, GIFT, μέσα από την οποία εξάγονται ταυτόχρονα ο παράγοντας 

μορφής και ο διαμικυλιακός παράγοντας δομής στηρίζεται στα προηγούμενα. Και στην 

περίπτωση αυτή οι συναρτήσεις φν μετασχηματίζονται στον αντίστροφο χώρο και ο 

παράγοντας μορφής P(Q) μπορεί να γραφτεί ως ο μετασχηματισμός Fourier του p(r).

η

P(Q) = Σ  cv Ψ ν  (Q) Εξίσωση 4.62
ν=1

Οι συναρτήσεις \|/ (Q) μπορούν άμεσα να πολλαπλασιαστούν με τον παράγοντα S(Q, d), 

οπότε καθορίζεται ένα νέο σύνολο συναρτήσεων ψν .

ψ7 (ο , d) = ψ ν(ς>) s (q , d) Εξίσωση 4.63
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Το διάνυσμα d περιλαμβάνει τις παραμέτρους dk (k= 1-4), οι οποίες είναι το κλάσμα όγκου, 

η ακτίνα, η πολυδιασπορά και το φορτίο των υπό μελέτη σωματιδίων. Έτσι η ένταση της 

σκέδασης δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

!(Q) = Σ c v Ψ ν ( < 2 )  S(Q’d) = Σ  ςν Ψν(<λd) Εξίσωση 4.64
ν=1 ν-1

Οι επιδράσεις smearing σε σχέση με την κατανομή του μήκους κύματος της ακτινοβολίας 

(μετασχηματισμός Τ2) καθώς επίσης και οι επιδράσεις της γεωμετρίας (μετασχηματισμός Τι 

και Τ4) λαμβάνονται και πάλι υπόνμη όπως πριν:

I ( Q )  =Τ4 Τ3Τ2 I(Q) = j r  cv χ ν |Q , d) Εξίσωση 4.65
ν=1

όπου η I(Q) είναι η εξομαλυμένη ένταση σκέδασης και χν ένα νέο σύνολο συναρτήσεων

5c7(Q, d) = Τ, Τ, Τ2 ψ7(θ ,  d) Εξίσωση 4.66

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, τα μοντέλα για τον προσδιορισμό του διαμικυλιακού 

παράγοντα δομής παίζουν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στην τεχνική GIFT. Οι υπολογισμοί 

βασίζονται στη λύση της εξίσωσης Omstein-Zemike

h(r)=c(r)+n J dr'c(r-r')h(r') Εξίσωση 4.67

όπου h(r) είναι η συνολική συνάρτηση συσχέτισης και σχετίζεται με την άμεση συνάρτηση 

συσχέτισης μεταξύ των σωματιδίων c(r) και την έμμεση συνάρτηση συσχέτισης η οποία 

αναπαριστάται από το ολοκλήρωμα. Ομως η άμεση συνάρτηση συσχέτισης είναι καταρχήν 

άγνωστη και απαιτούνται έτσι επιπλέον σχέσεις, γνωστές ως "συναρτήσεις closure”, ως 

προσεγγίσεις για να μπορεί να λυθεί η προηγούμενη ολοκληρωτική εξίσωση.

Οι Hayter και Penfold παρουσίασαν μια αναλυτική λύση για τον S(Q) φορτισμένων 

σωματιδίων μέσω της "μέσης σφαιρικής προσέγγισης” (mean spherical approximation, 

MSA),11031 και αργότερα μέσω της τροποποιημένης rescaled μέσης σφαιρικής προσέγγισης, 

RMSA.11041 Η άμεση συνάρτηση συσχέτισης δίνεται από τη σχέση:
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c ( r ) - - P i ) ( r )  Εξίσωση 4.68

όπου u(r) το δυναμικό αλληλεπίδρασης των σωματιδίων και P=l/(knT).

Αλλη μια πολύ αποτελεσματική και ευρέως χρησιμοποιούμενη σχέση closure είναι η 

προσέγγιση υπερδικτυωμένης αλυσίδας [hypernetted chain, HNC],

g (r) = e ' |il’1" h,r)"-(r) Εξίσωση 4.69

όπου η συνάρτηση ακτινικής κατανομής σχετίζεται με τη συνολική συνάρτηση μέσω της 

g(r)=h(r)+l.

Η εμπειρική σχέση Rogers-Young1'051 σχετίζεται με το σχήμα HNC επειδή λαμβάνεται από 

τη μίξη της με την προσέγγιση Perkus-Yevik1'061. Η εξίσωση closure που προκύπτει είναι η 

ακόλουθη

ί  ,  „  - Λ
g ( r ) = e Mr)| 1 + — !—  Γef(r)(h(r)-c(r)) - 1

V ’ f ( r )  L
Εξίσωση 4.70

και εξαρτάται από τη συνάρτηση μίξης

f  (r) =1 - e ur Εξίσωση 4.71

To δυναμικό αλληλεπίδρασης Yukawa (θωρακισμένο δυναμικό Coulomb), u(r) σωματιδίων 

με διάμετρο σ και φορτίο ζ, που μπορεί να εισαχθεί στις πιο πάνω σχέσεις closure, δίνεται από 

την πιο κάτω σχέση:

β υ(τ) = -Ξ- .  ----- 6 · — -̂--- — Εξίσωση 4.72
4π ε ε0 k B Τ Γ| _)_ κ σ

Όταν λυθεί η εξίσωση Ornstein-Zernike, γίνεται γνωστή η συνάρτηση g(r) και μπορεί να 

υπολογιστεί ο διαμικυλιακός παράγοντας δομής με τον ακόλουθο μετασχηματισμό:

, . f r  . . Ί , sinfQ  r) ,
S(Q) - 1 = 4π n j [g ( r)  - l]  r*-------------dr Εξίσωση 4.73

o Q r

και να γίνει ο διαχωρισμός από τον παράγοντα μορφής P(Q).1102 1071
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4.3.4.2 Σκέδαση Ακτίνων X υπό Μικρή Γωνία

Το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της σκέδασης ακτίνων 

X υπό μικρή γωνία στηρίζεται σε όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Μοναδική διαφορά στις πιο 

πάνω εξισώσεις αποτελεί η αντικατάσταση της διαφοράς της πυκνότητας του μήκους 

σκέδασης των νετρονίων μεταξύ των υπό μελέτη σωματιδίων και του διαλύτη, ΔΒ, από την 

αντίστοιχη διαφορά ηλεκτρονικής πυκνότητας, Δρ. Επίσης στην τεχνική SAXS δεν υπάρχει η 

δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής ταύτισης λαμπρότητας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η 

εφαρμογή της τεχνικής SAXS για τη μελέτη συσσωματωμάτων τασιενεργών έχει κάποιους 

περιορισμούς λόγω της ασθενούς αντίθεσης λαμπρότητας μεταξύ των υπό μελέτη 

συσσωματωμάτων και του υδατικού διαλύτη. Το πλεονέκτημα της μεθόδου SAXS είναι ότι 

πλέον υπάρχουν εργαστηριακά όργανα υψηλής ευαισθησίας και πολλά δείγματα μπορούν να 

μελετηθούν αποτελεσματικά χωρίς να χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις σε αντιδραστήρες 

νετρονίων και σύγχροτρα.

4.4 Φασματοσκοπία Φθορισμού

Η φασματοσκοπία φθορισμού είναι μια σημαντική μέθοδος ηλεκτρονικής φασματοσκοπίας 

με μεγάλο εύρος εφαρμογών σε όλους τους τομείς της χημείας. Σημαντική είναι επίσης η 

συμβολή της μεθόδου αυτής στη βιολογία, στη βιοχημεία στην ιατρική, στη φαρμακευτική 

ανάλυση και στην τοξικολογία. Φθορισμομετρία είναι η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 

ουσιών με φασματοσκοπία φθορισμού.

Η φθορισμομετρική ανάλυση μπορεί να είναι άμεση, όταν η προσδιοριζόμενη ουσία 

φθορίζει σημαντικά, ή έμμεση όταν (α) η ουσία φθορίζει ελάχιστα ή καθόλου, αλλά 

μετατρέπεται σε φθορίζον προϊόν αφού υποστεί χημική αντίδραση, ή (β) προκαλεί ενίσχυση ή 

απόσβεση του φθορισμού άλλης ουσίας. Σημαντικό εργαλείο τόσο στη χημεία όσο και στη 

βιολογία είναι οι μετρήσεις χρονικής μεταβολής φθορισμού ή συσχέτισης φθορισμού.

4.4.1 Μηχανισμός Φθορισμού

Σε συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος) το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μορίων μιας ουσίας που βρίσκεται διαλυμένη σε κατάλληλο διαλύτη βρίσκεται στη 

στάθμη με τη μικρότερη ενέργεια δονήσεως της θεμελιώδους κατάστασης S0. Όταν όμως τα 

μόρια εκτεθούν σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προσλαμβάνουν ενέργεια και αν αυτή είναι 

ίση με την ενεργειακή διαφορά δύο επιτρεπόμενων ενεργειακών καταστάσεων μεταπίπτουν 

στις διάφορες στάθμες ταλαντώσεως των απλών διεγερμένων καταστάσεων S ι, S? κλπ. Στις 

στάθμες αυτές τα ζεύγη των ηλεκτρονίων σε όλα τα τροχιακά έχουν αντιπαράλληλα σπιν και η 

συνολική τιμή σπιν του μορίου είναι μηδέν. Η ηλεκτρονιακή διέγερση από την So στην Si, S?
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κλπ οφείλεται στις μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων από τα η και π δεσμικά τροχιακά στα π* 

αντιδεσμικά τροχιακά. Πολλά μόρια διαθέτουν και τριπλές διεγερμένες καταστάσεις Τι, Τ2, ... 

οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρότερη ενέργεια απ’ ότι οι αντίστοιχες απλές. Οι μεταπτώσεις 

προς τις στάθμες αυτές είναι απαγορευμένες, λόγω της πολύ μικρής πιθανότητας να συμβεί 

αναστροφή του σπιν του διεγερμένου ηλεκτρονίου, αφού η τριπλή κατάσταση έχει συνολικό 

σπιν διάφορο του μηδενός.

Οι διεγερμένες καταστάσεις είναι θερμοδυναμικά ασταθείς και έτσι, μόλις τα μόρια 

διεγερθούν, αποβάλλουν την ενέργεια που πήραν και επιστρέφουν πάλι στη θεμελιώδη τους 

κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους μηχανισμούς που συνοδεύονται από μια σειρά 

φαινομένων εκπομπής ακτινοβολίας (φωταύγειας) ή απόδοσης ποσών θερμότητας. Οι πιθανές 

πορείες που ακολουθούνται κατά την διέγερση και κατά την αποδιέγερση του μορίου 

περιγράφονται από το διάγραμμα Jablonski (Σχήμα 4.34).

i I
δονητική Χαλάρωση

Εσιοτεμική
Μετατροπή ’ 1

οστηματική
ηταΰμωση

i

s .
i 6iu

i i X

^πομμόφησι

J --------------------------------ϊ -----------
--------------------------------* -----------

Φ( Of>ισμ ό

1

ς

Γ

Απόσβεση
Φίοσφομισμός

1Γ

1r

1r

Σχήμα 4.34: Διάγραμμα Jablonski.

Η αποδιέγερση ενός μορίου μπορεί να συμβεί μέσω διάφορων διεργασιών. Οι διεργασίες 

αυτές, οι οποίες φαίνονται στο διάγραμμα Jablonski, είναι η δονητική ή θερμική επαναφορά 

(δονητική χαλάρωση), η εσωτερική μετατροπή, ενώ η τελική αποδιέγερση των μορίων και η 

επιστροφή τους στη θεμελιώδη κατάσταση μπορεί να γίνει μέσω της άμεσης εκπομπής 

ακτινοβολίας, δηλαδή του φθορισμού (10 s-10'5 s) ή της απόσβεση χωρίς καθόλου εκπομπή 

φωτονίου, αν το διεγερμένο μόριο συγκρουστεί με άλλα μόρια (αποσβέστες) με μεταφορά 

ενέργειας από το μόριο στον αποσβέστη. Τέλος, αν η διαφορά ενέργειας της απλής και της 

τριπλής κατάστασης είναι πολύ μικρή, είναι πιθανόν το διεγερμένο μόριο να αντιστρέφει το
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σπιν ενός ηλεκτρονίου του, με αποτέλεσμα να μεταπηδήσει στη Τι και να επανέλθει από εκεί 

στη βασική κατάσταση με αποβολή φωτονίων με το φαινόμενο του φωσφορισμού (10'4- 10 s).

Λόγω της δονητικής χαλάρωσης και της εσωτερικής μετατροπής που συμβαίνει στο 

φθορισμό, χάνεται πάντα κάποιο ποσό ενέργειας, με συνέπεια η ακτινοβολία που εκπέμπεται 

να έχει μικρότερη συχνότητα από τη συχνότητα διεγέρσεως του μορίου. Το αντίστοιχο 

συμβαίνει και στο φωσφορισμό, όπου η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει ακόμα πιο μικρή 

συχνότητα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.35. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως μετατόπιση 

Stokes (Stokes shift).11081131

Intensity

Exoitaiion E m issicn

Wavelength

Σχήμα 4.35: Φάσματα εκπομπής και διέγερσης.1''1

4.4.2 Παράγοντες που Επιδρούν στο Φθορισμό

Ο μηχανισμός που θα ακολουθηθεί για την αποδιέγερση του μορίου (μηχανισμός 

φθορισμού) εξαρτάται από τις ενεργειακές στάθμες του μορίου, το περιβάλλον του και τις 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Για παράδειγμα:

1) Η ύπαρξη ξένων μορίων μπορεί να επηρεάσει την ένταση του φθορισμού, αν αυτά 

απορροφούν ή εκπέμπουν σε κοντινά μήκη κύματος. Δηλαδή μπορεί τα "ξένα” μόρια να 

φθορίζουν, συμβάλλοντας στην αύξηση της έντασης της κορυφής, ή να αλληλεπιδρούν είτε με 

τη θεμελιώδη είτε με τη διεγερμένη κατάσταση της φθορίζουσας ουσίας επιφέροντας 

απόσβεση, δηλαδή μείωση της έντασης της κορυφής.

2) Τα χαρακτηριστικά του διαλυτικού μέσου στο οποίο βρίσκεται διαλυμένη η ουσία 

παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση του φάσματος φθορισμού όσο και στην 

ένταση των κορυφών. Στα πλείστα παραδείγματα ο φθορισμός επηρεάζεται με την αλλαγή της 

πολικότητας ενός διαλύτη και τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου λόγω της μεταβολής μείωσης
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της ενέργειας των π-π* σε σχέση με τις η-π* διεγέρσεις. Η ικανότητα φθορισμού επηρεάζεται 

και από το ιξώδες του διαλύτη και συνήθως αυξάνεται με την αύξηση του ιξώδους. Αυτό 

συμβαίνει λόγω της μείωσης της ταχύτητας διαχύσεως, με αποτέλεσμα τα μόρια της ουσίας 

που βρίσκονται στη διεγερμένη κατάσταση να απενεργοποιούνται από “ξένα” μόρια με 

μικρότερο ρυθμό. Είναι σημαντικό ο διαλύτης να μην έχει ικανότητα φθορισμού και να μην 

απορροφά την εισερχόμενη ή εκπεμπόμενη ακτινοβολία.

3) Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει το φθορισμό είναι το pH που επικρατεί στο 

διάλυμα, αφού οι διάφορες ιοντικές μορφές της ένωσης παρουσιάζουν διαφορετική ικανότητα 

φθορισμού.

4) Η αύξηση της θερμοκρασίας συνήθως επιφέρει μείωση στο φθορισμό, λόγω της 

μεγαλύτερης κινητικότητας που αποκτούν τα μόρια με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα 

σύγκρουσης με άλλα μόρια και θερμικής αποδιέγερσης.

5) Η φθορίζουσα ουσία μπορεί να υποστεί διάσπαση κατά την έκθεσή της σε ακτινοβολία 

διεγέρσεως (φωτοδιάσπαση), η οποία έχει μεγάλη ισχύ. Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις 

φθορισμού πρέπει να γίνονται γρήγορα. Επιπλέον, η φθορίζουσα ουσία μπορεί να 

καταστραφεί από την ύπαρξη οξειδωτικών ουσιών όπως το οξυγόνο.

6) Η συγκέντρωση της φθορίζουσας ουσίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ένταση της 

ακτινοβολίας του φθορισμού F. Η μεταξύ τους σχέση δίνεται από την εξίσωση:

F = k φ ( ΐ0 - Ι0 1 0 'Ecl) Εξίσωση 4.74

όπου k σταθερά που εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατάξεως μετρήσεως 

του φθορισμού, φ η κβαντική απόδοση της ουσίας (που ορίζεται από το λόγο των φωτονίων 

που εκπέμπονται στη μονάδα του χρόνου δια τον αριθμό των φωτονίων που απορροφούνται 

στη μονάδα του χρόνου με τιμές από 0 έως 1), Ι0 η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

απορρόφησης, ε ο μοριακός συντελεστής απόσβεσης, 1 η διαδρομή της ακτινοβολίας μέσα 

στην κυψελίδα και c η συγκέντρωση της φθορίζουσας ουσίας.

Το γράφημα της έντασης της κορυφής του φθορισμού ως προς τη συγκέντρωση της 

φθορίζουσας ένωσης RH421 που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα (Σχήμα 4.36).
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Σχήμα 4.36: Διάγραμμα έντασης της κορυφής του φθορισμού της χρωστικής R1I421
ως προς τη συγκέντρωσή της.

Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι για αρκετά μικρές συγκεντρώσεις η ένταση του 

φθορισμού είναι γραμμικά ανάλογη με τη συγκέντρωση, οπότε η Εξίσωση 4.74 μπορεί να 

αντικατασταθεί από την Εξίσωση 4.75.

F = k φ Ι0 ε 1 c Εξίσωση 4.75

Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρείται απόκλιση από τη γραμμικότητα. Οι κύριοι λόγοι 

για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι: α) Με την αύξηση της συγκέντρωσης αυξάνεται η 

απορρόφηση της ακτινοβολίας φθορισμού πριν αυτή φτάσει στον ανιχνευτή, β) Η ένταση Ιο 

της ακτινοβολίας διέγερσης ελαττώνεται κατά τη διαδρομή μέσα στο διάλυμα.

7) 'Ενας από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν το μηχανισμό αποδιέγερσης 

είναι η δομή της ουσίας. Για να εμφανίζει φθορισμό μια ένωση είναι απαραίτητο να έχει 

τέτοια δομή που να της επιτρέπει να απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή 

του ορατού και του υπεριώδους.

Οι πιο πολλές οργανικές ενώσεις εμφανίζουν πολύ ασθενή φθορισμό. Για να υπάρξει ή να 

αυξηθεί η ένταση του φθορισμού, είναι απαραίτητη η ύπαρξη π ηλεκτρονίων. 0 α  πρέπει 

επίσης τα μόρια να έχουν σταθερή απλή κατάσταση Si με ημιπερίοδο ζωής ΙΟ'8 s περίπου. 

Συστήματα που αποτελούνται από αρωματικούς δακτυλίους έχουν σημαντική διαφορά 

ενέργειας μεταξύ της απλής Sj και της τριπλής κατάστασης Tj και έτσι αποτρέπεται η

193

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

διασυστηματική διασταύρωση, ευνοώντας την άμεση αποδιέγερση με το μηχανισμό του 

φθορισμού. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και με την αύξηση του αριθμού των πολλαπλών 

συζυγιακών διπλών δεσμών. Όσο πιο επίπεδο είναι το μόριο τόσο αυξάνεται η κινητικότητα 

που αποκτούν τα π ηλεκτρόνια. Απ’ αυτό απορρέει ότι όσο μικρότερη είναι η δυνατότητα του 

μορίου για κίνηση τόσο ισχυρότερος είναι ο φθορισμός. Η ικανότητα φθορισμού μπορεί να 

επηρεαστεί από την ύπαρξη υποκατάστασης στο μόριο, επειδή αυτή επηρεάζει την ικανότητα 

κίνησης των π ηλεκτρονίων. Για παράδειγμα ομάδες δότες ηλεκτρονίων (-ΝΗ2, -ΟΗ) 

αυξάνουν το φθορισμό επειδή διευκολύνουν τη μετάπτωση Si-S0, ενώ συμβαίνει το αντίθετο 

με τις ομάδες δέκτες ηλεκτρονίων (-ΝΟ2, -COOH), τα βαριά άτομα και τα αλογόνα, που 

αυξάνουν την ταχύτητα για διασυστηματική διασταύρωση.1109' 1" 1

4.4.3 Φάσματα Διεγέρσεως και Φθορισμού

Τα φάσματα του φθορισμού είναι χαρακτηριστικά της κάθε ουσίας, αλλά και του διαλύτη 

μέσα στον οποίο αυτή βρίσκεται. Επειδή το διεγερμένο μόριο μπορεί να αποδιεγερθεί και να 

καταλήξει σε οποιαδήποτε από τις στάθμες δονήσεως, το φάσμα φθορισμού αποτελείται από 

πολλές γραμμές οι οποίες διευρύνονται λόγω της παρουσίας του διαλύτη και 

αλληλεπικαλύπτονται, οπότε προκύπτουν φάσματα με κορυφές παρόμοιες με τις κορυφές των 

φασμάτων απορρόφησης, αν και στα τελευταία εμφανίζονται πιο πολλές δονητικές δομές σε 

σχέση με τα φάσματα φθορισμού.

Το φάσμα εκπομπής μιας φθορίζουσας ένωσης, πρέπει κανονικά να είναι κατοπτρικά 

συμμετρικό ως προς το φάσμα απορρόφησης της μετάπτωσης So-Sj. Αυτό συχνά συμβαίνει 

για όλο το φάσμα, όπως φαίνεται π.χ. στην περίπτωση του περυλενίου και της κινίνης.

Σχήμα 4.37: Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθορισμού 
του περυλενίου και της κινίνης.1108'
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Η συμμετρία μεταξύ φάσματος διέγερσης και απορρόφησης επιτυγχάνεται όταν η διέγερση 

του μορίου δεν τροποποιεί σε μεγάλο βαθμό τη γεωμετρία του πυρήνα. Ακολουθεί τότε η 

διέγερση τους κανόνες Frank-Condon, σύμφωνα με τους οποίους οι ηλεκτρονικές μεταπτώσεις 

που συμβαίνουν είναι “κάθετες” και αν π.χ. η μετάπτωση από τη δονητική κατάσταση 0 της S() 

στην 2 της Si έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί, τότε και η αποδιέγερση μεταξύ αυτών 

των επιπέδων θα είναι ευνοϊκότερη. Φυσικά υπάρχουν και μόρια που αποτελούν εξαιρέσεις, 

δηλαδή η διευθέτηση του πυρήνα τους είναι διαφορετική στη θεμελιώδη σε σχέση με τη 

διεγερμένη κατάσταση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ένωση πάρα τερφαινύλιο.

Σχήμα 4.38: Φάσματα απορρόφησης (Α) και εκπομπής φθορισμού (F) 
του πάρα-τερφαινυλίου.1"’*1

Με τα φασματοφθορισμόμετρα καταγράφονται δύο είδη φασμάτων: α) τα φάσματα 

διεγέρσεως και β) τα φάσματα εκπομπής. FI γραφική παράσταση της έντασης της 

ακτινοβολίας φθορισμού (για σταθερό μήκος κύματος λ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

φθορισμού) ως συνάρτηση του μήκους κύματος διέγερσης αποτελεί το φάσμα διεγέρσεως της 

φθορίζουσας ουσίας. Το διάγραμμα της έντασης του φθορισμού (για σταθερό μήκος κύματος λ 

της ακτινοβολίας διεγέρσεως) ως προς το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

φθορισμού λέγεται φάσμα εκπομπής.

Για μια “καθαρή” φθορίζουσα ουσία που διεγείρεται με διάφορα μήκη κύματος, προκύπτουν 

κορυφές στο φάσμα φθορισμού με μέγιστη ένταση στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό συμβαίνει 

λόγω του ότι ο φθορισμός προκύπτει πάντα από μετάπτωση ηλεκτρονίων από τη χαμηλότερη 

δονητική κατάσταση της S] στην S0 (κανόνας του Kasha), ενώ η περαιτέρω ενέργεια που 

δίνεται στο μόριο μέσω της διέγερσης αποβάλλεται με τις πολύ γρήγορες μη ακτινοβολούσες 

διαδικασίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Όμως η ένταση της κορυφής θα είναι ανάλογη 

της έντασης της ακτινοβολίας, δηλαδή του αριθμού των φωτονίων που θα απορροφηθούν.

195

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

Η προσπίπτουσα ακτινοβολία δεν απορροφάται ή εκπέμπεται μόνο από το δείγμα, αλλά 

μπορεί να σκεδάζεται. Η κορυφή της σκέδασης εμφανίζεται στο ίδιο μήκος κύματος με την 

ακτινοβολία διέγερσης. Αν ο φθορισμός έχει μικρή ένταση είναι πιθανόν να παρατηρηθούν και 

οι κορυφές σκέδασης Stokes και anti-Stokes, οι οποίες βρίσκονται δεξιά ή αριστερά της 

κορυφής του σκεδασμού Rayleigh. Εξαιτίας αυτής της μη ελαστικής σκέδασης, μικρό τμήμα 

της προσπίπτουσας ενέργειας μεταβιβάζεται στον διαλύτη και μετατρέπεται σε ενέργεια 

ταλάντωσης και περιστροφής και εκπέμπεται μία ακόμα κορυφή με μικρότερη ένταση αλλά σε 

μεγαλύτερο μήκος κύματος. Αυτή είναι γνωστή ως κορυφή Raman και η διαφορά συχνότητάς 

της από την ακτινοβολία διεγέρσεως εξαρτάται μόνο από τον διαλύτη.1108'1131

4.4.4 Χρήση της Στατικής Φθορισμομετρίας για τη Μελέτη του Δυναμικού στην 

Επιφάνεια των Μικυλίων του DPC

Στη δεκαετία του 70 αξιοποιήθηκε η φθορισμομετρία για τη μέτρηση του ηλεκτρικού 

δυναμικού βιολογικών μεμβρανών. Για το σκοπό αυτό έγιναν προσπάθειες για σύνθεση 

κατάλληλων χρωστικών οι οποίες θα ανταποκρίνονται (κατά προτίμηση γραμμικά) στο 

μεμβρανικό δυναμικό των συστημάτων στα οποία ενσωματώνονται. Οι χρωστικές αυτές δρουν 

ως μοριακοί μετατροπείς, μετατρέποντας αλλαγές του μεμβρανικού δυναμικού σε οπτικό 

σήμα.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης οπτικών δεικτών είναι το ότι μπορούν να 

εφαρμοσθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο ή κυτταρικό σύστημα ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. 

Επιπλέον προσφέρουν τη δυνατότητα για μελέτη του μεμβρανικού δυναμικού από διάφορες 

πλευρές της μεμβράνης ενός κυττάρου ή από πολλά ανεξάρτητα σωματίδια ταυτόχρονα. 

Γενικά στα πειράματα αυτά χρησιμοποιείται πολύ μικρή ποσότητα του δείκτη και συνήθως 

είναι τεχνικά εύκολες στη χρήση τους. Τα κυριότερα μειονεκτήματά τους είναι η έλλειψη 

εξειδίκευσης, και το ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε παράγοντες άλλους εκτός από το 

μεμβρανικό δυναμικό. Επίσης είναι γενικά δύσκολο να γίνει βαθμονόμηση του οπτικού 

σήματος σε μονάδες mV ανά οπτική μονάδα και η βαθμονόμηση θα πρέπει να γίνεται σε κάθε 

νέο σύστημα. Παρόλα ταύτα οι οπτικοί δείκτες μπορούν να προσφέρουν πολύ χρήσιμα 

ποιοτικά αποτελέσματα για τη λειτουργία των μεμβρανών, τα οποία μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν με συνδυασμό της οπτικής μεθόδου με άλλες ανεξάρτητες τεχνικές.1114'1231

Η μελέτη του μεμβρανικού δυναμικού κυττάρων και ιστών μέσω της τεχνικής των οπτικών 

δεικτών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Cohen και τους συνεργάτες του.11241 Η 

τεχνική αυτή είναι πολύ χρήσιμη και για τη μελέτη κυττάρων και κυτταρικών οργανιδίων11251, 

νευρικών1118'126' 1281 και καρδιακών11221 ιστών, λιπιδικών κυστιδίων1'25,129' 1311 κλπ, όπου η
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μέτρηση του μεμβρανικού δυναμικού με μικροηλεκτρόδια είναι κάπως δύσκολη, λόγω του 

μικρού μεγέθους τους.1121’

Υπάρχουν πολλές ομάδες γρήγορων φθοριζουσών χρωστικών που χρησιμοποιήθηκαν ως 

δείκτες για το σκοπό αυτό.

Σχήμα 4.39: Αναπαράσταση ενδεικτικών δομών που ανήκουν σε τρεις ομάδες γρήγορων 
χρίοστικών ευαίσθητων στο επιφανειακό δυναμικό.

Οι δείκτες που περιέχουν πάρα-αμινιστυρυλ-ομάδες (τρίτη κατηγορία στο Σχήμα 4.39) είναι 

στις μέρες μας οι πιο χρησιμοποιούμενοι γρήγοροι φθορισμομετρικοί δείκτες. Οι ουσίες αυτές 

αναπτύχθηκαν και συντέθηκαν από τις ερευνητικές ομάδες του Grinvald και του 

LoewJ118,1191321331 Συχνότερα αποτελούνται από έναν δακτύλιο πυριδίνης (quatemized 

pyridinium), ο οποίος συνδέεται με την ανιλίνη δια μέσου ενός ή δύο διπλών δεσμών. Το 

θετικό φορτίο του χρωμοφόρου συγκεντρώνεται στο δακτύλιο πυριδίνης. Το χρωμοφόρο 

διευθετείται μέσω ενός ζεύγους αλκυλικών ομάδων που είναι ενωμένο στο άζωτο της ανιλικής 

ομάδας, έτσι ώστε ο μεγάλος άξονας του μορίου να βρίσκεται κάθετα με τη μεμβρανική 

επιφάνεια. Στο άζωτο της πυριδινικής ομάδας μπορεί να προστεθεί κάποια υδρόφιλη ομάδα, 

συνήθως προπυλ- ή βουτυλ-σουλφονική ομάδα, η οποία επιτρέπει το μόριο να διευθετείται 

στη διεπιφάνεια νερού-αέρα. Το σταθερό αυτό αρνητικό φορτίο αποτρέπει γρήγορες 

μετακινήσεις, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται σημαντικά το μεμβρανικό δυναμικό.1116'119'1341

Κατά τη διέγερση των μορίων, αυτά υφίστανται μια μεγάλη ηλεκτρονική ανακατανομή. Το 

θετικό φορτίο, το οποίο στη βασική κατάσταση εντοπίζεται στο άζωτο του πυριδινικού

Oxonol V

di-4-ANEPPS
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δακτυλίου, μετακινείται δια μέσου των πολλαπλών συζυγιακών δεσμών, στο άζωτο του 

ανιλινικού δακτυλίου στη διεγερμένη κατάσταση.1135' 1381

4.4.4.1 Χρωστικές Ουσίες RH421 και di-8-ANEPPS

Λόγω της υψηλής ευαισθησίας τους οι χρωστικές RH421 (4-{4-[4-(Dipentylamino)phenyl]- 

1,3-butadienyl} -1 -(4-sulfobutyl)pyridinium inner salt) και di-8-ANEPPS (4-[2-[6-

(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl]-l-(3-sulfopropyl)-pyridinium, inner salt), είναι από τις 

πιο χρησιμοποιούμενες χρωστικές της ομάδας των amino-styryl. Στα πλαίσια της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής έγινε χρήση της φθορισμομετρίας για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης 

που υπάρχει μεταξύ των μικυλίων του DPC με διάφορα ανιόντα της σειράς Hofmeister με τη 

χρήση των δύο αυτών χρωστικών ουσιών της RH421 και της di-8-ANEPPS.

4.4.4.1.1 Δομή και Χαρακτηριστικά των Χρωστικών Ουσιών RH421 και di-8-ANEPPS

Οι δομές των χρωστικών RH421 και της di-8-ANEPPS φαίνονται στο Σχήμα 4.40.

r = c h 2 c h 2 c h 2 c h 2 c h 3

(«) (β)

Σχήμα 4.40: Χημικός τύπος των χρωστικών ουσιών 
α) RI1421 (4-{4-|4-(Dipent\lamino)phenyl|-l,3-butadienyl}-l-(4-sulfobutyl) pyridinium inner salt) 

και β) di-8-ANEPPS (4-[2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenvl]-l-(3-sulfopropyl)-
pvridinium, inner salt).

Τα μόρια RH421 και di-8-ANEPPS εμφανίζουν διπολικό χαρακτήρα και μάλιστα 

αποτελούνται από δύο τμήματα διαφορετικής πολικότητας. Η χρωστική RH421 είναι πιο 

ευλύγιστη λόγω της μεγαλύτερης συνδετικής αλυσίδας, ενώ λόγω του διενικού τμήματος που 

περιέχει, μπορεί να εμφανίζεται σε δύο στερεοχημικές δομές, (Ε,Ε και Ε,Ζ) οι οποίες 

παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες απορρόφησης και φθορισμού.1123’131’1391 

Η ένταση της απορρόφησης και του φθορισμού σε υδατικό διάλυμα είναι μικρή και 

αυξάνεται με τη διάλυση της ουσίας σε οργανικό διαλύτη με μικρότερη διηλεκτρική σταθερά 

ή σε κυστίδια ή μικυλιακά συστήματα. Αυτό συμβαίνει διότι σε υδατικά διαλύματα τα μόρια 

της χρωστικής δημιουργούν συσσωματώματα, τα οποία έχουν μικρότερη ένταση φθορισμού
< - - [123,1401απο οτι τα μονομερή. 1
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Τα μόρια αυτά είναι ευαίσθητα στο επιφανειακό δυναμικό των μεμβρανών και 

ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό, μέσω της μεταβολής του μήκους 

κύματος εκπομπής, της μέγιστης έντασης εκπομπής ή του σχήματος της κορυφής του 

φάσματος απορρόφησης και φθορισμού. Η τροποποίηση είναι ανάλογη με το βαθμό αλλαγής 

του περιβάλλοντος.

4.4.4.1.2 Μηχανισμός Δράσης Χρωστικής

Η σύνθεση των μορίων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια χρωστικών με τις RH421 και 

di-8-ANEPPS είχε σκοπό τη δημιουργία μορίων που θα ανταποκρίνονταν στις αλλαγές του 

επιφανειακού δυναμικού μέσω του φαινομένου του ηλεκτροχρωμισμού (Stark Effect).1'351 

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες με τις συγκεκριμένες χρωστικές και έχουν προταθεί διάφοροι 

πιθανοί μηχανισμοί απόκρισής τους με κυριότερους αυτούς του ηλεκτροχρωμισμού αλλά και 

του σολβατοχρωμισμού.

Σύμφωνα με το μηχανισμό του ηλεκτροχρωμισμού, η κατανομή των ηλεκτρονίων ενός 

μορίου της χρωστικής μεταβάλλεται σημαντικά κατά την απορρόφηση φωτονίου, με 

αποτέλεσμα η διπολική ροπή του μορίου στη βασική κατάσταση να είναι διαφορετική από 

αυτή στη διεγερμένη κατάσταση. Συγκεκριμένα, όταν τα μόρια της RH421 ή της 

di-8-ANEPPS διεγερθούν, υπάρχει μετακίνηση του θετικού φορτίου από το άζωτο του 

πυριδινικού δακτυλίου στο άζωτο του ανιλινικού δακτυλίου, όπως φαίνεται στο πιο κάτω 

σχήμα για την RH421.

hv

Σχήμα 4.41: Χημικές δομές της θεμελκόδους και διεγεμμένης κατάστασης της R11421.
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Το ηλεκτρικό πεδίο της μεμβράνης, το οποίο επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, (π.χ. 

παρουσία ιόντων), επιφέρει διαφορετικό βαθμό σταθεροποίησης ή αποσταθεροποίησης της 

θεμελιώδους και διεγερμένης κατάστασης με αποτέλεσμα η κορυφή απορρόφησης ή εκπομπής 

φθορισμού, να εμφανίζεται σε μεγαλύτερο μήκος κύματος (βαθοχρωμική μετατόπιση-ερυθρή 

μετατόπιση) ή σε μικρότερο (υψοχρωμική μετατόπιση-κυανή μετατόπιση) ανάλογα.

Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό το μόριο της χρωστικής διευθετείται κάθετα στην επιφάνεια 

της μεμβράνης, και η ανακατανομή του φορτίου του γίνεται μέσα στη μεμβράνη και είναι 

κάθετη με την μεμβρανική επιφάνεια.

+

Ε
 ►

+

Σχήμα 4.42: Μοντέλο του ηλεκτροχροιμισμού για ανίχνευση του επιφανειακού δυναμικού από 
χρωστικές ουσίες (λ,-λο , όπου το λοαναφέρεται στη διαφορά των ενεργειακών επιπέδων του 

μορίου χωρίς την επίδραση εξωτερικού πεδίου και λ,, στην παρουσία του εξιοτερικού πεδίου).

Αλλαγή στο δυναμικό κατά μήκος της μεμβράνης θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 

αλληλεπίδραση μεταξύ του πεδίου και της βασικής ή διεγερμένης διπολικής ροπής, οι οποίες 

θα προκαλούν διαφορετικό βαθμό σταθεροποίησης και αποσταθεροποίησης της βασικής και 

διεγερμένης κατάστασης, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ζώνης 

απορρόφησης ή φθορισμού για μερικά nm.fl36' 138’ 40·141*

Μεταξύ των δύο χρωστικών έχει βρεθεί στη βιβλιογραφία ότι υπάρχουν διαφορές. Ο 

μηχανισμός δράσης της χρωστικής RH421 μέχρι σήμερα δεν είναι εντελώς εξακριβωμένος. 

Είναι πιθανό η χρωστική αυτή να μην δρα μόνο μέσω του ηλεκτροχρωμισμού, αλλά και μέσω 

του σολβατοχρωμισμού ή άλλου μηχανισμού. Αντίθετα η χρωστική di-8-ANEPPS, η οποία 

ανήκει στην ίδια οικογένεια χρωστικών με την RH421, είναι γνωστό ότι δρα μέσω του 

μηχανισμού του ηλεκτροχρωμισμού.[121.122,139.142.143]
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Ο μηχανισμός του ηλεκτροχρωμισμού προϋποθέτει ότι η εκπομπή του φάσματος 

απορρόφησης ή φθορισμού γίνεται σε χρόνο ίσο με λίγα ns. Όμως η μελέτη που έγινε για το 

χρόνο απόκρισης της χρωστικής RH421 από το Muller και τους συνεργάτες του11221 για τη 

μέτρηση του δυναμικού που επικρατεί κατά την καρδιακή δράση, κατέδειξε ότι το σήμα 

ανιχνευόταν σε χρόνο ίσο με 0.5 ms. Ο χρόνος αυτός δεν συνάδει με το χρόνο που απαιτείται 

για το μηχανισμό του ηλεκτροχρωμισμού. Αλλα πειράματα έδειξαν ότι η ευαισθησία που 

παρουσιάζει η χρωστική διαφέρει από μια μεμβρανική επιφάνεια σε άλλη. Μια πιθανή 

εξήγηση είναι ότι η καμπυλότητα που παρουσιάζουν οι διάφορες διατάξεις καθώς και η 

διαφορετική διευθέτηση των λιπιδίων σε αυτές, επηρεάζει την ικανότητα του μορίου της 

RH421 να διευθετηθεί στην μεμβράνη ή να δημιουργήσει συσσωματώματα.1140 1441

Ο μηχανισμός που υποθέτει την αλλαγή στον προσανατολισμό της χρωστικής ή την 

αναδιαμόρφωση των λιπιδίων του μεμβρανικού συστήματος που μελετάται, είναι γνωστός ως 

σολβατοχρωμισμός. Οι μεταβολές που υφίσταται τόσο το μήκος κύματος εκπομπής όσο και η 

μέγιστη ένταση της κορυφής του φθορισμού οφείλονται και πάλι στο ηλεκτρικό πεδίο που 

επικρατεί γύρω από τη μεμβράνη, το οποίο στην περίπτωση αυτή επιφέρει επαναδιευθέτηση 

της χρωστικής μέσα στη μεμβράνη με αποτέλεσμα να αλλάζει η πολικότητα στο περιβάλλον 

που αισθάνεται η χρωστική. Σύμφωνα με το σολβατοχρωμισμό η επίδραση εξωτερικού πεδίου 

μετατοπίζει το φάσμα εκπομπής σε μεγαλύτερο ή μικρότερο μήκος κύματος (ερυθρή 

μετατόπιση-κυανή μετατόπιση αντίστοιχα). Ο μηχανισμός του σολβατοχρωμισμού 

προϋποθέτει όμως και τη μετακίνηση των πυρήνων του υπό μελέτη μορίου. Σε αυτό 

συμβάλλουν όλες οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μορίου και του περιβάλλοντος 

του. Αντίθετα, στον ηλεκτροχρωμισμό γίνεται μόνο ανακατανομή των ηλεκτρονίων.1'45'1461

4.4.4.1.3 Μέθοδος Dual Wavelength Rationietric M easurements

Για την εξαγωγή ενός ποσοτικού δείκτη για το μεμβρανικό δυναμικό των διαφόρων 

συστημάτων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη μέθοδο Dual Wavelength 

Ratiometric Measurements.1147'1481 Η μέθοδος αυτή απαιτεί τη διέγερση του υπό μελέτη 

διαλύματος σε δύο μήκη κύματος και υπολογισμό του λόγου έντασης R των κορυφών, που 

προκύπτουν σε ένα μήκος κύματος εκπομπής. Η χρήση της μεθόδου αυτής, είναι απαραίτητη, 

αφού οι φασματοσκοπικές ιδιότητες των ευαίσθητων χρωστικών ουσιών στο επιφανειακό 

δυναμικό των μεμβρανών, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον τους και κατά 

κανόνα δεν είναι δυνατός ο άμεσος προσδιορισμός του επιφανειακού δυναμικού κατά μήκος 

μιας μεμβράνης μετρώντας απλά την ένταση του φθορισμού που εκπέμπεται μετά από 

διέγερση σε ένα μόνο μήκος κύματος. Με τη χρήση της μεθόδου DWRM, μειώνονται στο 

ελάχιστο τα σφάλματα που θα προέκυπταν λόγω της διαφοράς συγκέντρωσης της χρωστικής
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που βρίσκεται συνδεδεμένη με τη μεμβράνη από δείγμα σε δείγμα, καθώς επίσης και από τις 

περίπλοκες μορφολογίες της επιφάνειας των μεμβρανών. Το σήμα που παράγεται είναι 

ουσιαστικά εσωτερικά τυποποιημένο (standardized).'1411471 Από μελέτες που έχουν 

δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία έχει προκύν|/ει ότι ο λόγος R είναι ανάλογος με το δυναμικό 

κατά μήκος της επιφάνειας κυτταρικών συστημάτων κα με το διπολικό δυναμικό κυστιδίων 

χολίνης.1147·149'1501

Πριν από τη φθορισμομετρική μελέτη οποιουδήποτε συστήματος για εξαγωγή του λόγου R 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μηδενισθούν οι πιθανοί παράγοντες που μπορούν να 

προκαλέσουν αλλαγές στα φάσματα διέγερσης και εκπομπής φθορισμού με συνέπεια αλλαγές 

στο φθορισμομετρικό λόγο, όπως για παράδειγμα η αλλαγή στη ρευστότητα της μεμβράνης 

(κυριότερος παράγοντας), η διαμόρφωση των μεμβρανικών πρωτεϊνών (αν το σύστημα 

περιέχει πρωτεΐνες), και η τροποποίηση του διπολικού δυναμικού από τα μόρια της 

χρωστικής.11511 Οι χρονικές φθορισμομετρικές μελέτες και οι μετρήσεις ανισοτροπίας 

φθορισμού που διεξήχθησαν για τη χρωστική RH4211121-1391 έδειξαν ότι υφίσταται μετάβαση 

στη διεγερμένη κατάσταση που περιλαμβάνει αλλαγές στη διαμόρφωση της μοριακής δομής 

της χρωστικής καθώς και στιγμιαία αναδιοργάνωση του διαλύτη που την περιβάλλει. Η 

αντίδραση αυτή συμβαίνει σε χρόνο 0.1ns11391, ενώ για παράδειγμα ο χρόνος που απαιτείται για 

την εκπομπή του φθορισμού από τη χρωστική που δεσμεύεται σε κυστίδια DMPC είναι 

0.6ns11311. Επειδή οι χρόνοι αυτοί δεν διαφέρουν πολύ, αλλαγές στη ρευστότητα της μεμβράνης 

μπορούν να επηρεάσουν τα φάσματα διέγερσης και εκπομπής φθορισμού και να επιφέρουν 

αλλαγές που δεν οφείλονται σε ηλεκτρικά φαινόμενα. Η ρευστότητα της μεμβράνης επηρεάζει 

και τη βασική κατάσταση της χρωστικής, αφού αλλάζει την κατανομή της χρωστικής μέσα 

στην μεμβράνη επιφέροντας μεταβολές στο φθορισμό. Σύμφωνα με την εργασία των Clarke 

και Kane,11511 το μήκος κύματος εκπομπής στο οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται ο λόγος, για 

τις χρωστικές αυτές, στον οποίο μηδενίζεται η επίδραση από τις πιθανές μεταβολές 

ρευστότητας της μεμβράνης (κυστίδια φωσφοχολίνης) είναι τα 670nm.

4.4.5 Τεχνική της Χρονικά Εξαρτώμενης Απόσβεσης Φθορισμού

Η τεχνική της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, TRFQ έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως για τη μελέτη και το χαρακτηρισμό μικυλιακών διαλυμάτων11521 μέσω της εύρεσης 

κυρίως του αριθμού συσσωμάτωσής τους. Η μέθοδος παρέχει πληροφορίες μέσω των 

καμπύλών απόσβεσης του φθορισμού ενός κατάλληλου μορίου (συνήθως του πυρενίου) που 

βρίσκεται διαλυτοποιημένο στα υπό μελέτη μικύλια. Η απόσβεση του φθορισμού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε όταν στο περιβάλλον του μικυλίου διαλυτοποιηθεί ακόμα ένα μόριο, το 

οποίο έχει την ικανότητα να προκαλεί την απόσβεση του φθορισμού του πρώτου μορίου, είτε
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με τη δημιουργία εξιμερών του, όπως θα εξηγηθεί και πιο κάτω. (Στα πλαίσια της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη μεθοδολογία). Το πλεονέκτημα της 

μεθόδου αυτής για τον υπολογισμό του αριθμού συσσωμάτωσης είναι ότι οι αριθμοί που 

προκύπτουν δεν εξαρτώνται ούτε από τις μικυλιακές αλληλεπιδράσεις ούτε και από το σχήμα 

του μικυλίου και συνεπώς η μελέτη μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συγκέντρωση του 

τασιενεργού. Αυτό αποτελεί και ένα μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής σε σχέση με τις 

τεχνικές σκέδασης, όπου συνήθως επιλέγονται μικρές συγκεντρώσεις του τασιενεργού, όπου 

οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικυλίων είναι ασθενείς.1153,1541

4.4.5.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο

Στα πειράματα TRFQ η χρωστική, που βρίσκεται διαλυτοποιημένη στα μικυλιακά 

συστήματα, διεγείρεται με ένα μικρής διάρκειας παλμό φωτός και ακολούθως προσδιορίζεται 

η εξασθένιση του φθορισμού της χρωστικής, δηλαδή η μεταβολή της έντασης, I(t), ως 

συνάρτηση του χρόνου t. Στην απουσία μορίων που προκαλούν απόσβεση στο φθορισμό 

(μόρια αποσβέστη ή εξιμερή πυρενίου) η εξασθένιση πραγματοποιείται με ρυθμό k= 1/το, 

όπου τ 0 ο χρόνος ζωής φθορισμού του πυρενίου στο μικυλιακό περιβάλλον. Υπό αυτές τις 

συνθήκες η απόσβεση-εξασθένιση του φθορισμού είναι μονοεκθετική, ενώ ο χρόνος ζωής του 

πυρενίου είναι περίπου 200 ns. Σε ψηλότερη συγκέντρωση του πυρενίου παρατηρείται ο 

σχηματισμός εξιμερών πυρενίου, με αποτέλεσμα πλέον η εξασθένιση του φθορισμού να μην

είναι απλή εκθετική συνάρτηση στα 400 nm, ενώ και μια νέα ζώνη εκπομπής κάνει την

εμφάνισή της στα 550 nm.

Η χρονικά εξαρτώμενη απόσβεση του φθορισμού του διαλυτοποιημένου στα μικύλια 

πυρενίου που παρατηρείται μετά από τη διέγερση του δείγματος με ένα μικρό παλμό στο 

δείγμα, περιγράφεται από την εξίσωση Infelta-Tachiya:1155,1561

l ( t )= l(0 ) J -A:' A3(lH: ^ Εξίσωση 4.76

όπου I(t) και 1(0) οι εντάσεις φθορισμού σε χρόνο t=t και t=0 αντίστοιχα, ενώ οι παράμετροι 

Α2, Α}, Α4 είναι σταθερές που υπολογίζονται με προσαρμογές των αποτελεσμάτων των 

καμπύλών απόσβεσης του φθορισμού και δίνονται από τις πιο κάτω σχέσεις:

Α 2 = k0 + k Qk < N Q> / (kp + k ) Εξίσωση 4.77
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Εξ ίσ ω σ η  4.78

A4 = ( k Q + k ) Εξ ίσ ω σ η  4.79

όπου k() ο ρυθμός απόσβεσης του φθορισμού του διεγερμένου πυρενίου που βρίσκεται

από ένα μόριο αποσβέστη (στην περίπτωση της απόσβεσης του φθορισμού του πυρενίου από 

εξιμερή πυρενίου k q = k e και είναι η σταθερά ψευδοπρώτης τάξης σχηματισμού των εξιμερών 

του πυρενίου). k. η σταθερά ρυθμού εξόδου (exit rate constant) ενός μορίου του “αποσβέστη” 

από ένα μικύλιο και <  Nq >  ο μέσος αριθμός των "αποσβεστών” (μορίων πυρενίου) ανά 

μικύλιο. Η πιο πάνω εξίσωση υποθέτει ότι τα μικύλια είναι μονοδιάσπαρτα και τα μόρια του 

πυρενίου (τόσο τα μονομερή όσο και τα εξιμερή του πυρενίου) κατανέμονται στα μικύλια 

σύμφωνα με τη στατιστική Poisson (τυχαία κατανομή), ενώ ο παλμός διέγερσης θα πρέπει να 

έχει μικρότερη διάρκεια από το χρόνο ζωής φθορισμού.

Εάν τα μόρια του πυρενίου έχουν χαμηλή κινητικότητα, δηλαδή δεν μετακινούνται από 

μικύλιο σε μικύλιο ή δεν μεταφέρονται από τα μικύλια στην υδατική φάση, κατά τη διάρκεια 

του χρόνου ζωής του πυρενίου, η σταθερά k. είναι ίση με 0 και οι παράμετροι Αι, Αι, Α4 

δίνονται από τις πιο κάτω σχέσεις:

όπου τ 0 ο χρόνος ζωής φθορισμού του πυρενίου (Α2 ο ρυθμός απόσβεσης του πυρενίου) όταν 

ο λόγος της συγκέντρωσης του πυρενίου ως προς αυτή των μικυλίων είναι περίπου 0 .0 1 , (στην 

απουσία εξιμερών του πυρενίου), [Q] η αναλυτική συγκέντρωση του πυρενίου (στην 

περίπτωση σχηματισμού εξιμερών), [Μ] η συγκέντρωση των μικυλίων, και ke η σταθερά 

ψευδοπρώτης τάξης σχηματισμού των εξιμερών του πυρενίου.

Ο αριθμός συσσωμάτωσης, Nag, υπολογίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση 4.83.

r  r r  - 1  r  r r  rδιαλυτοποιημένο σε ένα μικύλιο k0= x 0 , kQ ο ρυθμός απόσβεσης του φθορισμού του πυρενίου

Εξ ίσ ω σ η  4.80

Εξ ίσ ω σ η  4.81

Εξ ίσ ω σ η  4.82
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—  < N g > Εξίσωση 4.83

Οι Turro και Yekta1' 561 εισήγαγαν μια πρακτική μέθοδο για προσδιορισμό του αριθμού

συσσωμάτωσης. Με τις παραδοχές της “στατικής” παραμονής των μορίων του πυρενίου στα 

μικυλιακά συστήματα και της εκπομπής φθορισμού από τα μονομερή μόνο μόρια του

και ακολούθως μέσω της Εξίσωσης 4.83 γίνεται κατορθωτός ο υπολογισμός του αριθμού
[152,155-1601συσσωμάτωσης.1 1

4 .5  Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ο υ  Ζ ή τ α  Δ υ ν α μ ι κ ο ύ  μ έ σ ω  τ η ς  Τ ε χ ν ι κ ή ς  τ η ς  Α ν ά λ υ σ η ς  τ η ς  

Φ ά σ η ς  τ ο υ  Σ κ ε δ α ζ ό μ ε ν ο υ  Φ ω τ ό ς

Ζήτα δυναμικό (Zeta potential) ονομάζεται η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ 

του στρώματος Stern και της κυρίως μάζας του διαλύματος κάποιου συστήματος και είναι 

γνωστό ως ηλεκτροκινητικό δυναμικό (Σχήμα 2.17). Η παρουσία ηλεκτρικών φορτίων στην 

επιφάνεια των υπό μελέτη σωματιδίων δίνει τη δυνατότητα σε αυτά να αλληλεπιδρούν με 

εξωτερικό εφαρμοζόμενο πεδίο. Στην ιδιότητα τους αυτή στηρίζονται και τα πιο κάτω δύο 

ηλεκτροκινητικά φαινόμενα: η ηλεκτροφόρηση και η ηλεκτροόσμωση. Στην ηλεκτροφόρηση 

μελετάται η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων, σε σχέση με το διαλύτη στον οποίο βρίσκονται, 

υπό την επίδραση εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου, ενώ η κίνηση του διαλύτη σε σχέση με 

μια σταθερή φορτισμένη επιφάνεια υπό την επίδραση πεδίου είναι γνωστή και ως 

ηλεκτροόσμωση.

Οταν ηλεκτρικό πεδίο εφαρμοσθεί κατά μήκος διαλύματος με φορτισμένα σωματίδια τότε τα 

σωματίδια μαζί με τα πιο κοντινά τους αντισταθμιστικά ιόντα (που αποτελούν τη στιβάδα 

Stern) κινούνται ως ενιαία μονάδα και έλκονται προς το ηλεκτρόδιο αντίθετης πολικότητας. 

Δυνάμεις ιξώδους/τριβής δρουν στα υπό μελέτη σωματίδια με κατεύθυνση αντίθετη στην 

κίνησή τους και έτσι αναπτύσσεται γρήγορα μια ισορροπία μεταξύ των φαινομένων της 

ηλεκτροστατικής έλξης και του ιξώδους μέσου, που έχει ως αποτέλεσμα τα σωματίδια να 

κινούνται αποκτώντας σταθερή ταχύτητα.

πυρενίου υπολογίζεται ο μέσος αριθμός των “αποσβεστών” (μορίων πυρενίου) ανά μικύλιο, 

<Nq>, από τη σχετική ένταση του φθορισμού, R, στο χρόνο διέγερσης ως εξής:

Εξίσωση 4.84
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Σχήμα 4.43: Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης φορτισμένοι σοιματιδίων προς τα αντίθετα 
φορτισμένα ηλεκτρόδιο κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης σε κατάλληλη κυψελίδα.11'1' 1

Το ζήτα δυναμικό των σωματιδίων σχετίζεται με την ηλεκτροφορητική κινητικότητα τους 

μέσω της εξίσωσης Henry.

υ  = % _  = 2 ε ζ f  (k  α)  

Ε Ε  3η
Εξίσωση 4.85

όπου Ue η ηλεκτροφορητική κινητικότητα, z το ζήτα δυναμικό, η το ιξώδες και f(ka) η 

συνάρτηση Henry.

Για τον προσδιορισμό της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας έχουν αναπτυχθεί και 

χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα διάφορες τεχνικές. Η τεχνική που χρησιμοποιείται στη σειρά 

των οργάνων Malvern’s Zetasizer Nano είναι η ηλεκτροφόρηση Laser Doppler σε συνδυασμό 

με την M3-PALS (Σκέδαση φωτός με ανάλυση της φάσης του, κάτω από πεδίο 

μεταβαλλόμενης πολικότητας). Ο συνδυασμός των τεχνικών αυτών είχε ως αποτέλεσμα την 

απλοποίηση και τη λήψη πιο φερέγγυων και ακριβών αποτελεσμάτων.

4.5.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο

Η τεχνική PALS είναι μια παραλλαγή της τεχνικής Laser Doppler Velocimetry, (LDV). Στην 

τεχνική LDV χρησιμοποιείται μια κλασική κυψελίδα ηλεκτροφόρησης στην οποία 

εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο και μετρείται η κινητικότητα των σωματιδίων, χρησιμοποιώντας 

τη μεταβολή της συχνότητας του σκεδαζόμενου φωτός, λόγω της κίνησής τους. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα των σωματιδίων του διαλύματος (εξαρτάται από το φορτίο τους) 

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή στη συχνότητα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Ένας 

διαχωριστής φωτός χρησιμοποιείται ώστε ένα μέρος της ακτινοβολίας που εκπέμπει το laser 

να φτάνει απ’ ευθείας στον ανιχνευτή χωρίς να προσπίπτει πάνω στο δείγμα. Συσχετίζοντας τις 

δύο διαφορετικές ακτινοβολίες που ανιχνεύονται (προσπίπτουσα και σκεδαζόμενη) είναι
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εύκολο να προσδιοριστεί η μετατόπιση Doppler, η οποία χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της ταχύτητας των σωματιδίων.

η /  θ

Cel

Λ  Λ  Λitaa««d 1 ' > ’ '
iqh turn

Time

Σχήμα 4.44: Σχηματική αναπαράσταση μιας πειραματικής διάταξης μέτρησης του ^-δυναμικού 
μέσω της μελέτης της σκεδαζόμενης δέσμης φωτός.1'1

Η τεχνική LDV απαιτεί την εφαρμογή μεγάλων ηλεκτρικών πεδίων στα δείγματα, τα οποία 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα θέρμανσης σε δείγματα με ψηλές τιμές αγωγιμότητας. 

Για την αποφυγή των προβλημάτων αυτών αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται η τεχνική PALS η 

οποία είναι πιο ευαίσθητη, επειδή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη φάση 

του σκεδαζόμενου φωτός. Μέσω της μέτρησης της μεταβολής της φάσης του φωτός, μεταξύ 

της συχνότητας της σκεδαζόμενης δέσμης και της δέσμης αναφοράς, μπορεί να προσδιοριστεί 

με μεγαλύτερη ακρίβεια η θέση των σωματιδίων, κυρίως όταν η μετατόπιση είναι μικρή. Ο 

ρυθμός αλλαγής της διαφοράς φάσης μεταξύ των δύο δεσμών δίνει πληροφορίες για την 

ηλεκτροφορητική κινητικότητα των σωματιδίων.

Σχήμα 4.45: Διαγράμματα της αλλαγής της φάσης σαν συνάρτηση του χρόνου για δύο σήματα με 
την ίδια συχνότητα (αριστερά) και δύο σήματα διαφορετικής συχνότητας (δεξιά).1*11

Τα τοιχώματα της κυψελίδας φέρουν επιφανειακό φορτίο, συνήθως ομάδες σιλανόλης, και 

έτσι η εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου, απαραίτητη για την πραγματοποίηση της
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ηλεκτροφόρησης, προκαλεί την ανάπτυξη ηλεκτροοσμωτικής ροής στο υγρό που βρίσκεται 

κοντά στα τοιχώματα. Η ροή αυτή θα επηρεάζει και την κίνηση των κολλοειδών σωματιδίων 

και συνεπώς την πραγματική τους ηλεκτροφορητική κινητικότητα. Στις κυψελίδες υπάρχει ένα 

σημείο όπου η ηλεκτροοσμωτική ροή είναι ίση με 0 και η μέτρηση της ταχύτητας των 

σωματιδίων στη θέση αυτή, (στατική στιβάδα), δίνει την πραγματική τιμή της ταχύτητάς τους.

Ο Ο Ο
0  3  Ο

ϊ
Stationary
Layer

Sgiificant fuid (Ιο λ

Ο Ο Ο
Ο Ο Ο

Ο

Σχήμα 4.46: Σχηματική αναπαράσταση κυψελίδας ηλεκτροφόρησης με τη θέση
της στατικής στιβάδας.1'1'1

Ο προσδιορισμός της πραγματικής ταχύτητας των σωματιδίων σε οποιοδήποτε σημείο της 

κυψελίδας είναι εφικτός μέσω της εισαγωγής της τεχνικής M3. Στην τεχνική M3 

πραγματοποιούνται δύο μετρήσεις για κάθε προσδιορισμό ζήτα δυναμικού, η πρώτη με 

εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο το οποίο αντιστρέφεται αργά (κάθε 1 s), (Slow Field Reversal, 

SFR) και η δεύτερη με γρήγορες εναλλαγές του πεδίου (Fast Field Reversal, FFR). FI 

αναστροφή SFR εφαρμόζεται έτσι ώστε να μειωθεί η πολωσιμότητα των ηλεκτροδίων, ενώ 

όταν η αναστροφή είναι πιο γρήγορη, FFR, τα σωματίδια αποκτούν την τελική τους 

κινητικότητα που οφείλεται στην ηλεκτροφόρηση και η παρεμβολή της ροής του υγρού λόγω 

ηλεκτροόσμωσης είναι μηδαμινή.

Insignificant fluid flow

Ο Ο Ο Ο Ο 0*0 ο  ο  ο  ο  ο

ο
0  0  0  0  0  0

Q -Q -Q lQ lQ  QlQ Ω Ω Ω Ω Ω 
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

Σχήμα 4.47: Σχηματική αναπαράσταση κυψελίδας ηλεκτροφόρησης με μείωση της 
ηλεκτρόσμίυσης λόγω της γρήγορης εναλλαγής του ηλεκτρικού πεδίου, FFR.1'"1
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Από το τμήμα FFR των μετρήσεων προσδιορίζεται με ακρίβεια η μέση τιμή του ζήτα 

δυναμικού, ενώ το αργό πεδίο ανακτά τις πληροφορίες της κατανομής. Στο Σχήμα 4.48 

φαίνεται ένα τυπικό διάγραμμα φάσης από τα οποία γίνεται ο υπολογισμός του ζήτα 

δυναμικού.**’*"*

Σχήμα 4.48: Τυπικό διάγραμμα φάσης για μέτρηση του ζήτα δυναμικού που πραγματοποιείται 
από σύστημα Zetasizer Nano της εταιρείας Malvern.1'"'1
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Θ εωρητικά Μ οντέλα

Ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού δράσης των 

ειδικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων με τα διάφορα συστήματα είναι η χρήση 

θεωρητικών μοντέλων για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών παραμέτρων για 

κάθε ανιόν. Αναπτύχθηκαν, τροποποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν δύο θεωρητικά 

μοντέλα το μοντέλο της τοπικής πρόσδεσης και της διάχυτης λιπιδικής τόσο στην 

επίπεδη γεωμετρία των μονοστιβάδων όσο και στη σφαιρική των μικυλίων. Στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα θεωρητικά αυτά μοντέλα και εξηγείται πως 

από αυτά εξάγονται οι κατάλληλες παράμετροι των ιόντων.

5.1 Εισαγωγικά Στοιχεία

Η εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων στην ανάλυση και επεξήγηση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων της μελέτης της επίδρασης των ανιόντων της σειράς Hofmeister στα 

μεμβρανομιμητικά συστήματα έχει ως στόχο τον υπολογισμό μιας παραμέτρου για κάθε ανιόν 

(σταθερά πρόσδεσης ή συντελεστή κατανομής), ανεξάρτητης της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη, η οποία προκύπτει από τη μελέτη των επιδράσεων του στο κάθε σύστημα. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο από τα μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί 

για την ανάλυση της επίδρασης διαφόρων ηλεκτρολυτών στην υγρή εκτεταμένη φάση των 

μονοστιβάδων του DPPC στους 22°C.11'31 Τα μοντέλα αυτά, τα οποία στηρίζονται σε δύο 

διαφορετικές βασικές ιδέες, είναι το μοντέλο της τοπικής πρόσδεσης και το μοντέλο της 

διάχυτης λιπιδικής στιβάδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μοντέλα αυτά τροποποιήθηκαν για 

να μπορούν να εφαρμοσθούν στη σφαιρική γεωμετρία των μικυλιακών συστημάτων του DPC. 

Η απουσία καθαρής υγρής εκτεταμένης φάσης στη μονοστιβάδα του DPPC στους 12°C,
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καθιστά δύσκολη την εξαγωγή των χαρακτηριστικών παραμέτρων που περιγράφουν μόνο το 

ηλεκτροστατικό κομμάτι της αλληλεπίδρασης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει αναφορά 

στα δύο μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν με τις τροποποιήσεις για την κάθε γεωμετρία.

5.2 Μοντέλο Χημικής Πρόσθεσης

Σύμφωνα με το μοντέλο τοπικής πρόσδεσης, τα ανιόντα προσδένονται στις λιπιδικές 

ουδέτερες-διπολικές κεφαλές συσσωματωμάτων διαφόρων γεωμετριών, π.χ. μονοστιβάδες, 

μικύλια και διπλοστιβάδες, αντιδρώντας με αυτές μέσω της ακόλουθης χημικής αντίδρασης

L° + X" (LX)'

Όπως φαίνεται και από τη χημική αντίδραση το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η αρνητική 

φόρτιση των κεφαλών των ουδέτερων λιπιδίων.

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η τοπική πρόσδεση των ανιόντων στις λιπιδικές κεφαλές των 

δύο λιπιδικών διαμορφώσεων που έχουν μελετηθεί στην παρούσα διδακτορική διατριβή.

•  ·  ·  

* Β  ·
ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Ανιόντα 

•  Κατιόντα

Σχήμα 5.1: Τοπική πρόσδεση ανιόντων στις λιπιδικές κεφαλές σε μονοστιβάδα στη 
διεπιφάνεια νερού-αέρα και στα μικύλια.

Η σταθερά ισορροπίας που περιγράφει την πιο πάνω χημική αντίδραση είναι γνωστή ως 

σταθερά πρόσδεσης Κ, και δίνεται από την Εξίσωση 5.1.

[ ( « ) - ]Κ = L n ' -» -    -------  Εξίσωση 5.1

[ ][χ ] Ο-Ό0—
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όπου Xb είναι το ποσοστό των λιπιδίων που έχουν αποκτήσει φορτίο λόγω της πρόσδεσης των 

ανιόντων, και cUm(p είναι η τοπική συγκέντρωση των ανιόντων στο επίπεδο που γίνεται η

όπου Cjo η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στην κύρια φάση, e είναι το στοιχειώδες φορτίο του 

ηλεκτρονίου, ψ5 το ηλεκτροστατικό δυναμικό στο επίπεδο της πρόσδεσης το οποίο 

σχηματίζεται λόγω της προσρόφησης των ανιόντων στις λιπιδικές κεφαλές και kB η σταθερά 

Boltzmann. Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος της φορτισμένης στιβάδας είναι η επιφανειακή 

πυκνότητα φορτίου σ, η οποία δίνεται από την εξίσωση Grahame και σχετίζεται με το ποσοστό 

των μορίων του λιπιδίου που έχει φορτιστεί αρνητικά.

όπου aL είναι η επιφάνεια ανά μόριο λιπιδίου στην διεπιφάνεια νερού-λιπιδίου. Το αρνητικό 

πρόσημο του πρώτου μέρους της εξίσωσης δείχνει ότι η λιπιδική επιφάνεια αποκτά αρνητικό

5.2.1 Μονοστιβάδες Λιπιδίων - Επίπεδη Επιφάνεια

Για την εξαγωγή της θερμοδυναμικής σταθεράς πρόσδεσης των ανιόντων με τα λιπίδια των 

υπό μελέτη λιπιδικών μονοστιβάδων θα πρέπει να γίνει συσχετισμός της αλλαγής που 

υφίσταται η επιφανειακή πίεση (Δπη>ειαμ) στην παρουσία του ηλεκτρολύτη και αυτής στο 

καθαρό νερό στην ίδια επιφάνεια ανά μόριο δηλαδή Δπ,^,αρ = π0λ -  πνεμό, και στην ίδια δομική 

κατάσταση της μονοστιβάδας.

Η ηλεκτροστατική συνεισφορά στην επιφανειακή πίεση λόγω της πρόσδεσης των ανιόντων 

στις λιπιδικές κεφαλές των λιπιδίων του DPPC δίνεται από την εξίσωση Davies151, δηλαδή:

πρόσδεσή τους με τα λιπίδια και δίνεται από την κατανομή Boltzmann. Έτσι για μονοσθενή 

ανιόντα:

Κ = Εξίσωση 5.2

φορτίο από την πρόσδεση των ανιόντων.11 41

Εξίσωση 5.4
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Για κάθε τιμή της σταθερός πρόσδεσης Κχ, μπορούν να υπολογιστούν οι τιμές της 

επιφανειακής πυκνότητας φορτίου και του επιφανειακού δυναμικού από τις Εξισώσεις 5.2 και 

5.3. Ακολούθως η αύξηση της επιφανειακής πίεσης υπολογίζεται από την Εξίσωση 5.4 και 

συγκρίνεται με τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές.16'7*

5.2.2 Μικυλιακά Συστήματα Λιπιδίων -  Σφαιρική Επιφάνεια

Για την προσαρμογή της μεθόδου στα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τις 

διάφορες μελέτες είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι εξής πληροφορίες:

ΐ) Η επιφάνεια ανά μόριο του λιπιδίου, aL, η οποία θα είναι γνωστή από τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του μοντέλου του μικυλίου που χρησιμοποιήθηκε, αν είναι γνωστή η 

“εξωτερική" ακτίνα, R(), και ο αριθμός συσσωμάτωσής του, Nag. Για σφαιρικά μικύλια η a\_ 

δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

“l = 71 Εξίσωση 5.5

ϋ) Το ηλεκτρικό δυναμικό στην επιφάνεια του μικυλίου, ψ*. Το δυναμικό αυτό μπορεί να 

βρεθεί είτε από τα πειραματικά δεδομένα (π.χ. SANS, SAXS), είτε με λύση της εξίσωσης 

Poisson-Boltzmann της ηλεκτροστατικής στο χώρο που καταλαμβάνει ένα μικύλιο στο 

διάλυμα. (Στην παρούσα διδακτορική διατριβή δεν έγινε συνολική λύση του ηλεκτροστατικού 

προβλήματος, αλλά αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τα πειραματικά αποτελέσματα για το 

ψΝ λόγω της γνωστής αδυναμίας των μοντέλων χημικής πρόσδεσης να περιγράφουν την 

αλληλεπίδραση των ανιόντων με τα λιπιδικά συστήματα).

Για την εφαρμογή του μοντέλου αυτού ακολουθείται η εξής διαδικασία. Για μια 

συγκεκριμένη συγκέντρωση ηλεκτρολύτη Qo στο διάλυμα, υπολογίζεται από τις κατάλληλες 

μετρήσεις η ακτίνα του μικυλίου Ro και ο αριθμός συσσωμάτωσης Nag και στη συνέχεια 

προσδιορίζεται η επιφάνεια al. Από τα δεδομένα της σκέδασης (SANS, SAXS) προκύπτει το 

επιφανειακό δυναμικό ψ* σαν συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. 

Από την Εξίσωση 5.2 προσδιορίζεται το ποσοστό πρόσδεσης Xb και στη συνέχεια από την 

Εξίσωση 5.1 υπολογίζεται η σταθερά ισορροπίας Κχ. Η πιο πάνω διαδικασία υπολογισμού 

επαναλαμβάνεται και για όλες τις συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη που μελετήθηκαν και αν οι 

σταθερές Κχ για τις διάφορες συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη συμφωνούν, τότε το μοντέλο είναι 

ικανοποιητικό. Αν είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση, συμπεραίνεται ότι το μοντέλο 

χημικής πρόσδεσης ιόντων-λιπιδίων δεν μπορεί να ερμηνεύσει και να περιγράφει σωστά την 

αλληλεπίδραση.
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5.3 Μοντέλο Διάχυτης Λιπιδικής Στιβάδας

Το μοντέλο της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας βασίζεται στην ιδέα της ύπαρξης μιας πολύ 

λεπτής ενεργής στιβάδας στη διεπιφάνεια όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2. Η ιδέα αυτή μπορεί 

να εφαρμοσθεί και σε μεμβρανομιμητικά συσσωματώματα άλλων γεωμετριών π.χ. 

διπλοστιβάδες14,8 91 και μικύλια11011121.

Ενεργή
επιφάνεια
διάχυσης

Ανιόντα 
•  Κατιόντα

Ενεργή
επιφάνεια
διάχυσης

υ Ι α τ ι κ η  φ α ς ι ^
Χ =  00

Σχήμα 5.2: Κατανομή των ιόντων μεταξύ της ενεργής επιφάνειας διάχυσης και του υπόλοιπου 
μέρους της υδατικής φάσης σε μονοστιβάδες στη διεπιφάνεια νερού-αέρα και στα μικύλια.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η επιφάνεια μπορεί να χωριστεί σε δύο περιοχές: Στην πάνω 

περιοχή η οποία έχει πάχος δ (0 <χ< δ) και παίζει το καθοριστικό ρόλο στην προσρόφηση των 

ιόντων και στο υπόλοιπο μέρος της υδατικής φάσης (δ <χ<οο). Η ενεργή στιβάδα πρέπει να 

έχει σημαντικό βαθμό αταξίας και η δομή του διαλύτη μέσα και κοντά σε αυτή πρέπει να 

διαφέρει από αυτή που έχει το υπόλοιπο υπόστρωμα.

Τα ανιόντα μπορούν να εισχωρήσουν στην ενεργή επιφάνεια διάχυσης και να απωθούνται ή 

να έλκονται από τα λιπιδχκά μόρια της επιφάνειας ανάλογα με το χαρακτήρα που έχουν. Τα 

υδρόφοβα ιόντα έλκονται από τη ενεργή επιφάνεια σε αντίθεση με τα υδρόφιλα που 

απωθούνται. Αυτό συμβαίνει διότι τα υδρόφοβα ιόντα με την είσοδο τους στην ενεργή 

επιφάνεια, όπου βρίσκονται οι κεφαλές των λιπιδίων (σχηματισμός μονοστιβάδας), χάνουν τα
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μόρια του νερού που τα περιβάλλουν. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ελεύθερη ενέργεια του 

συστήματος. Η κατανομή των ιόντων μεταξύ των δύο περιοχών καθορίζεται από το U- =Δμ 

(ελκτικό δυναμικό). Τα κατιόντα μένουν εκτός της ενεργής επιφάνειας όταν U+ = co (άπειρη 

άπωση), όμως επειδή η επιφάνεια αποκτά αρνητικό φορτίο με την είσοδο των ανιόντων, τα 

κατιόντα μπορούν να έλκονται σε κάποιο βαθμό από αυτή.

Η ανάλυση του μοντέλου περιλαμβάνει ξεχωριστούς υπολογισμούς για τις δύο διαφορετικές 

περιοχές

α) Για την περιοχή χ> δ, όπου υπάρχουν και τα κατιόντα και τα ανιόντα, η εξίσωση Poisson- 

Boltzmann μετατρέπεται στην εξίσωση

Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

ε0 ε
d-νμ

Γ dx2 "
ζ . eC ,

Ψ̂ό 
k T  . + z eC , ■(* Va Ί Λ

k T  J Εξίσωση 5.6

όπου κατά κανόνα ζ+ = +1, ζ. = -1, και C*,,+ = Coo, - = Cn̂ KTp 

Με τη λύση της πιο πάνω διαφορικής εξίσωσης προκύπτει η σχέση

ζ ε ψ ( χ )  ε ψ δ - κ ( χ - δ )tan h --------— - = tan h  —— e '
4 k B T 4 kB T

Εξίσωση 5.7

β) Για την περιοχή 0 <x< δ η εξίσωση Poisson-Boltzmann διαφοροποιείται και μετατρέπεται 

στην εξίσωση

Ρ =
dx2 ε0 εΓ εο εΓ

ζ .  e C , x e
i± -^ +pu+l

k T  ) + ζ e C  e k T
pu.Λ

Εξίσωση 5.8

όπου β =  και Uj είναι το ελκτικό δυναμικό που χαρακτηρίζει το κάθε ιόν ί και είναι ίσο με
k Τ

τη διαφορά του χημικού δυναμικού του στις δύο διαφορετικές περιοχές.

5.3.1 Μονοστιβάδες Λιπιδίων - Επίπεδη Επιφάνεια

Η ηλεκτροστατική συνεισφορά στην επιφανειακή πίεση λόγω της προσρόφησης των 

ανιόντων στις λιπιδική διεπιφάνεια δίνεται από την εξίσωση11 2 41
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όπου LB είναι το μήκος Bjerrum και το Υ δίνεται από την ακόλουθη σχέση

Υ = )J2n Lb C*, e' Εξίσωση 5.10

Για μια συγκεκριμένη τιμή του ελκτικού δυναμικού Ux υπολογίζεται στην συνέχεια η τιμή του 

επιφανειακού δυναμικού ψό και του Υ και στη συνέχεια ολόκληρο το ηλεκτροστατικό προφίλ 

δυναμικού.

5.3.2 Μικυλιακά Συστήματα Λιπιδίων -  Σφαιρική Επιφάνεια

Όπως και στην περίπτωση των λιπιδικών μονοστιβάδων, τα ανιόντα μπορούν να 

εισχωρήσουν στο κέλυφος και η αλληλεπίδραση τους αλλά και η κατανομή τους μεταξύ των 

δύο περιοχών περιγράφεται από το χημικό δυναμικό Ux =Δμ (ελκτικό δυναμικό). Για την 

περίπτωση των μικυλιακών συσσωματωμάτων έχουν αναπτυχθεί δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις.

5.3.2.1 Μοντέλο Κατανομής Ιόντων στη Στιβάδα των Λιπιδικών Κεφαλών (Κέλυφος). 

Πρώτη Προσέγγιση (Ισχύει για Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις)

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, γίνεται παραδοχή της ομοιόμορφης κατανομής των 

ιόντων στο μικυλιακό κέλυφος σε ένα σταθερό δυναμικό ψ8. Όταν τα χημικά δυναμικά του 

ιόντος X' στο διάλυμα και στο κέλυφος είναι ισοδύναμα προκύπτει ότι:

Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μικυλίου (Ro, Rc - μέγεθος πυρήνα, t - πάχος 

κελύφους) και από το συνολικό φορτίο ανά μικύλιο (που προκύπτει από τη ρόφηση των 

ιόντων) μπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση των ιόντων στο κέλυφος, η οποία δίνεται από 

την πιο κάτω σχέση:

Εξίσωση 5.11
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Μ Εξίσωση 5.12

Για τον προσδιορισμό ενός ελκτικού δυναμικού χαρακτηριστικού για κάθε ανιόν 

ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία. Για μια συγκεκριμένη συγκέντρωση ηλεκτρολύτη, [Χ']«, 

εντοπίζεται από τις διάφορες μετρήσεις και αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν η δομή του 

μικυλίου, (οι παράμετροι Rc, R0, t, Vsheii) και η ρόφηση των ιόντων στο μικύλιο (φορτίο Ζ και 

επιφανειακό δυναμικό ψ,). Στη συνέχεια προσδιορίζεται από την Εξίσωση 5.12 η (μέση) 

συγκέντρωση ιόντων μέσα στο κέλυφος και από την Εξίσωση 5.11, με γνωστό το δυναμικό, 

προσδιορίζεται το δυναμικό κατανομής Ux. Ο υπολογισμός αυτός επαναλαμβάνεται και για 

άλλες συγκεντρώσεις άλατος. Αν οι σταθερές Ux για διάφορες συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη 

συμφωνούν, τότε το μοντέλο είναι ικανοποιητικό. Αν οι τιμές του Ux είναι διαφορετικές σε 

κάθε περίπτωση προκύπτει ότι το απλοϊκό μοντέλο κατανομής των ιόντων στο μικυλιακό 

κέλυφος δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά την αλληλεπίδραση. Στην πραγματικότητα το 

μοντέλο αυτό μπορεί να ισχύει μόνο σε χαμηλή φόρτιση μικυλίων (χαμηλά δυναμικά κλπ) και 

δεν αναμένεται να είναι χρήσιμο σε υψηλές ιοντικές συγκεντρώσεις. Όμως, αν υπολογισθούν 

τα Ux σε διάφορες συγκεντρώσεις άλατος, συνήθως προκύπτει ότι η οριακή τιμή του Ux στο 

όριο που η συγκέντρωση [Χ']*-»0 είναι μια καλή προσέγγιση της σωστής σταθεράς 

κατανομής που υπολογίζεται από το πληρέστερο μοντέλο που αναπτύχθηκε και αναφέρεται 

στη συνέχεια.

5.3.2.2 Μοντέλο Κατανομής Ιόντων στη Στιβάδα των Λιπιδικών Κεφαλών (Κέλυφος). 

Ολοκληρωμένη Λύση

Το πιο κάτω μοντέλο είναι το αντίστοιχο που χρησιμοποιείται στις λιπιδικές μονοστιβάδες, 

αλλά προσαρμοσμένο στη σφαιρική γεωμετρία του μικυλίου. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται 

η παραδοχή σταθερού δυναμικού ή ιοντικής συγκέντρωσης στο εσωτερικό του κελύφους. Η 

Εξίσωση 5.13 ισχύει για όλη την περιοχή του κελύφους σε απόσταση r από το κέντρο του 

μικυλίου.

Για να γίνει ο υπολογισμός απαιτείται γνώση της δομής του μικυλίου (Rc, R«, Nag, t) που 

προκύπτει σε κάθε συγκέντρωση ηλεκτρολύτη [Χ’]« από τα πειράματα σκέδασης. Από το

Εξίσωση 5.13
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γνωστό αριθμό Nag μπορεί να υπολογιστεί η μέση απόσταση μεταξύ των κέντρων δύο 

μικυλίων, Lim, (όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3) ως εξής:

L. =
Ν ag

N„(cL-c„ ) Εξίσωση 5.14

Σχήμα 5.3: Σχηματική αναπαράσταση της μέσης απόστασης των μικυλίων του DPC, Lim.

Με την εξίσωση Poisson-Boltzmann μπορεί να προσδιοριστεί η κατανομή των ιόντων στη 

σφαιρική γεωμετρία της κυψελίδας, μέσα στην οποία βρίσκεται κάθε μικύλιο. Η εξίσωση (σε 

μία διάσταση λόγω σφαιρικής συμμετρίας) είναι:

7 ϊ ( γ!Ϊ )  ° '  Τ Γ 0 ?  Ζ* ε ΙΧ1(Γ) Εξίσωση 5.15

Η συγκέντρωση κάθε ιόντος X στο εσωτερικό της σφαιρικής κυψελίδας (Rc<r<Ljm) 

συνδέεται με το ηλεκτρικό δυναμικό μέσω εξισώσεων μέσου πεδίου:

ί ΖΧ «Τ(γ)] γ
[X ](r) = [X]m e keT 1 αν Ro < r < ^

Ζχ £ ψ ( Γ )  U x 
k„  Τ ' k „ T l[X ](r) = [Χ]κ e kBT κτ>  αν Rc < r < R o Εξίσωσΐ] 5.16

Οι δύο συνοριακές συνθήκες που απαιτούνται για τη λύση της Εξίσωσης 5.15 είναι:
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=  0
îm
2

Μηδενικό φορτίο (και ηλεκτρικό πεδίο) στον πυρήνα του μικυλίου: —
dr

Η ολοκλήρωση της Εξίσωσης 5.15 γίνεται με κλασικές αριθμητικές μεθόδους χαλάρωσης 

στον υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ως αρχική προσεγγιστική λύση η 

γνωστή λύση της γραμμικής εξίσωσης Poisson-Boltzmann για σφαιρικά μικύλια:

χ Lim dvi/ Συμμετρία στο Lim/2: —— => —
2 dr

ψ (Γ) = Ψο —  e (' K(r' Ro)) Εξίσωση 5.17

Ως ψ0 μπορεί να τεθεί το ψ5 που προκύπτει από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σκέδασης. Η Εξίσωση 5.17 ισχύει μόνο από την περιοχή γύρω από το μικύλιο, ενώ μέσα στο 

κέλυφος μπορεί ως αρχική προσέγγιση να θεωρηθεί ότι το δυναμικό είναι σταθερό και ίσο με

Ο όλος αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής:

Μέσα από τα πειραματικά δεδομένα προσδιορίζονται τα γεωμετρικά και ηλεκτροστατικά 

χαρακτηριστικά των μικυλίων Rc, R<>, Nag, ψ5 σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη [Χ']χ . Από τη συγκέντρωση του λιπιδίου και τον αριθμό Nag υπολογίζεται η μέση 

απόσταση μεταξύ των μικυλίων από την Εξίσωση 5.14 και έτσι καθορίζεται το πεδίο 

ολοκλήρωσης της Εξίσωσης 5.15. Για κάθε ιόν στο σύστημα (συνήθως υπάρχει το κατιόν 

νατρίου και ένα ανιόν) επιλέγεται μια τιμή Ux. Λογικές τιμές Ux μπορούν να προκύψουν από 

το προηγούμενο απλουστευμένο μοντέλο στο όριο χαμηλών συγκεντρώσεων άλατος και έτσι 

προσδιορίζεται το δοκιμαστικό προφίλ δυναμικού από την Εξίσωση 5.17.

Με τη μέθοδο της χαλάρωσης λύνεται αριθμητικά η Εξίσωση 5.15 με τις συνοριακές 

συνθήκες που διατυπώθηκαν πιο πάνω. Μετά από κάθε υπολογισμό ελέγχεται η μεταβολή του 

προφίλ του δυναμικού και αν ξεπερνά κάποιο ελάχιστο κριτήριο συνεχίζονται οι κύκλοι του 

υπολογισμού. Ο υπολογισμός σταματά όταν δύο διαδοχικά προφίλ συγκεντρώσεων 

ταυτίζονται στα πλαίσια του περιορισμού. Ελέγχεται η φόρτιση του μικυλίου με υπολογισμό 

του συνόλου των ιόντων κάθε τύπου που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος. Αν ο υπολογισμός δεν 

συμφωνεί με τον αριθμό z από την ανάλυση των πειραμάτων σκέδασης, τότε ο υπολογισμός 

πρέπει να επαναληφθεί για διαφορετικές τιμές Ux. Αποδεκτή τιμή προκύπτει όταν η τιμή Ux
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που προβλέπει η μικυλιακή φόρτιση από τις κατάλληλες εξισώσεις είναι σε συμφωνία με το 

πείραμα. Ο προηγούμενος υπολογισμός επαναλαμβάνεται και για όλες τις άλλες 

συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη. Αν οι σταθερές Ux για διάφορες συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη 

συμφωνούν, τότε το μοντέλο είναι ικανοποιητικό. Αν είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση, 

συμπεραίνουμε ότι το σύνθετο μοντέλο κατανομής των ιόντων στο μικυλιακό κέλυφος δεν 

μπορεί να ερμηνεύσει σωστά την αλληλεπίδραση. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται με 

πρόγραμμα FORTRAN.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πειραματικό Μέρος

Οι περισσότερες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη τόσο των 

μονοστιβάδων στη διεπιφάνεια νερού-αέρα όσο και των μικυλίων ήταν 

διαθέσιμες σε Ευρωπαϊκά εζειδικευμένα ερευνητικά κέντρα ή σε ερευνητικά 

εργαστήρια πανεπιστημίων και ινστιτούτων στο εξωτερικό. Στο κεφά)Μΐο αυτό 

γίνεται αναφορά στα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής καθώς επίσης και περιγραφή 

των πειραματικών διατάξεων όλων των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν όπως 

και τη μέθοδο λήψης των μετρήσεων.

6 .1  Χ η μ ι κ ά  π ο υ  Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν  γ ι α  τ ι ς  Π ε ι ρ α μ α τ ι κ έ ς  Μ ε λ έ τ ε ς  τ η ς  Π α ρ ο ύ σ α ς  

Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή ς  Δ ι α τ ρ ι β ή ς

Λόγω των πολύ ευαίσθητων τεχνικών επιφανειακής και αναλυτικής χημείας που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής για τη μελέτη της 

επίδρασης των ανόργανων ιόντων της σειράς Hofmeister με τα λιπιδικά συσσωματώματα 

(μονοστιβάδες και μικύλια), ήταν επιτακτική η ανάγκη όλα τα χημικά που θα 

χρησιμοποιούνταν (λιπίδια, διαλύτες και άλατα) να έχουν πολύ υψηλό βαθμό καθαρότητας.

6.1.1 Χημικά που Χρησιμοποιήθηκαν για τη Μελέτη της Επίδρασης των Ιόντων στις 

Μονοστιβάδες του DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα

Η διπαλμιτοϋλοφοκτφατιδυλοχολίνη, DPPC, (καθαρότητας >99%) που χρησιμοποιήθηκε για 

το σχηματισμό των μονομοριακών στρωμάτων στη διεπιφάνεια νερού-αέρα αγοράστηκε από
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την εταιρεία Avanti Polar Lipids και χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμιά επιπλέον επεξεργασία και 

καθαρισμό. Για την παρασκευή διαλυμάτων του λιπιδίου αυτού επιλέχθηκε το χλωροφόρμιο 

το οποίο αγοράστηκε από την Acros Organics και είχε καθαρότητα 99.9%.

Για τη μελέτη της επίδρασης των ιόντων στα μονομοριακά στρώματα αγοράστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν μερικά από τα ακόλουθα άλατα.

> Φθοριούχο νάτριο, NaF, Sigma Aldrich, καθαρότητα 99+%

> Θειϊκό νάτριο, Na2S 0 4, Merck, καθαρότητα 99%

*  Χλωριούχο νάτριο, NaCl, Merck, καθαρότητα 99-100.5%

*  Βρωμιούχο νάτριο NaBr, Merck, καθαρότητα 98-100.5%

+ Νιτρικό νάτριο, NaNOi, Merck, καθαρότητα 99.5%

> Χλωρικό νάτριο, NaClOj, Fluka, καθαρότητα>99.0%

> Ιωδιούχο νάτριο, Nal, Merck, καθαρότηταν 99.5%

> Ιωδικό νάτριο, N aI04, Sigma Aldrich, καθαρότηταν 99.8%

> Τετραφθοροβορικό νάτριο, NaBF4, Aldrich, καθαρότητα>98%

> Θειοκυανικό νάτριο, NaSCN, Merck, καθαρότηταν98.5%

> Μονοένυδρο υπερχλωρικό νάτριο, NaClC^ FLO, Merck, καθαρότητα 99-102%

> Υπερχλωρικό νάτριο, NaC104, Sigma Aldrich, καθαρότητα 98%

*  Υπερρηνικό νάτριο, N aRe04, Aldrich, καθαρότητα 99.99%

*  Εξαφθοροφωσφορικό νάτριο, NaPFf,, Acros Organics, καθαρότητα 98.5%

> Τετραφαινυλοβορικό νάτριο, NaBC:4H2o, Sigma Aldrich, καθαρότητα>99.5%

> Χλωριούχο κάλιο, KC1, Merck, καθαρότητα >99.5%

> Χλωριούχο λίθιο, LiCl, Merck , καθαρότητα >99%

*  Χλωριούχο αμμώνιο, NH4C1, Fluka, καθαρότητα >99%

Τα άλατα, πριν χρησιμοποιηθούν για παρασκευή των διαλυμάτων που χρησιμεύουν ως 

υδατικό υπόστρωμα των μονοστιβάδων DPPC στη συσκευή Langmuir-Blodgett, πυρώνονταν 

για 2 h σε φούρνο στους 300°C. Η πύρωση σε τέτοιες θερμοκρασίες είναι απαραίτητη για την 

απομάκρυνση οποιονδήποτε οργανικών προσμίξεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

σοβαρά προβλήματα στη λήψη ισόθερμων π-Α. Εξαίρεση αποτελεί το NaNOi το οποίο 

πυρωνόταν για αντίστοιχη ώρα στους 250°C και τα άλατα NaC104 FLO (λόγω της παρουσίας 

του νερού στο κρυσταλλικό πλέγμα του άλατος, που ακόμα και με πολύ ασθενή θέρμανση 

μπορεί να διαφύγει άγνωστη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον γνωστή η 

περιεκτικότητα του άλατος σε νερό), NaSCN, NaPF6 και NaBC^-tFbo τα οποία δεν 

πυρώνονταν. Τα διαλύματα των ηλεκτρολυτών παρασκευάζονταν με τη χρήση “υπερκαθαρού” 

νερού από τη συσκευή Arium 611UV της εταιρείας Sartorius (ειδική αντίσταση 18.2 ΜΩ cm) 

ή αντίστοιχης για τα πειράματα που πραγματοποιούνταν στο εξωτερικό.
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Ο καθαρισμός και απιονισμός του νερού στη συσκευή αυτή επιτυγχάνεται με τις διαδικασίες 

αντίστροφης ώσμωσης και φωτοοξείδωσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) (Εικόνα Σχήματος 

6. 1).

Σχήμα 6.1: Συσκευή παραγωγής "υπερκαθαρού” νερούΑτίιιπι 611UV της Sartorius.

Για τις μικτές μονοστιβάδες του DPPC χρησιμοποιήθηκαν τα μόρια του γαλλικό οξέος 

(Sigma Aldrich, 98%), του γαλλικού οκτυλεστέρα (Sigma Aldrich, 98%), του λινελαϊκού 

οξέος (Sigma Aldrich, >99%) και της ελευρωπάίνης (Extrasynthese, Genay, France, >98%).

6.1.2 Χημικά που Χρησιμοποιήθηκαν για τη Μελέτη της Επίδρασης των Ιόντων στα 

Μικύλια του DPC

Η δωδεκυλοφωσφοχολίνη, DPC, (καθαρότητας >99%, FosCholine-12, Anagrade) που 

χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό των μικυλίων σε υδατικά διαλύματα αγοράστηκε από την 

εταιρεία Affymetrix και χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμιά επιπλέον επεξεργασία και καθαρισμό. 

Η παρασκευή των διαλυμάτων των μικυλίων πραγματοποιόταν και πάλι με χρήση νερού που 

προερχόταν από τη συσκευή Arium 611UV της εταιρείας Sartorius ή αντίστοιχης για τα 

πειράματα που πραγματοποιούνταν στο εξωτερικό.

Τα διάφορα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των ιόντων 

τους με τα μικύλια αναφέρονται πιο πάνω.

Για την πραγματοποίηση των μελετών της εσωτερικής και εξωτερικής ταύτισης 

λαμπρότητας με την τεχνική SANS επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν (έγινε ειδική παραγγελία 

για τη σύνθεσή τους) τα μόρια της δωδεκυλοφωσφοχολίνης με δευτεριωμένη τη διπολική 

κεφαλή - dl 3, dl3-DPC (FosCholine-12-Per Deuterated Head) και της 

Δωδεκυλοφωσφοχολίνης με μερικώς δευτεριωμένη τη διπολική κεφαλή -  d9, d9-DPC 

(FosCholine-12-Semi Deuterated Head), τα οποία αγοράστηκαν και αυτά από την εταιρεία
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Affymetrix, και είχαν καθαρότητα >  95%. Για τα διαλύματα αυτά χρησιμοποιήθηκε 

δευτεριωμένο Νερό, D20 , το οποίο αγοράστηκε από την εταιρεία Merck και είχε βαθμό 

δευτερίωσης > 99.9%. Δευτεριωμένο νερό χρησιμοποιήθηκε και για τις μελέτες SAXS αλλά 

και του NMR.

Για τη μελέτη της επίδρασης των ιόντων στα μικύλια του DPC μέσω της φθορισμομετρίας 

χρησιμοποιήθηκαν οι ευαίσθητες στο επιφανειακό δυναμικό χρωστικές RH421 και di-8- 

ANEPPS που αγοράστηκαν από την εταιρεία Biotium και είχαν και οι δύο καθαρότητα > 95%. 

Η αιθανόλη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των διαλυμάτων τους ήταν από την 

εταιρεία Merck, με καθαρότητα > 99.9%.

Τα μόρια των σημαντών σπιν 5-Δοξυλ στεατικό οξύ, 5-DSA, και 16-Δοξυλ στεατικό οξύ, 

16-DSA που διαλυτοποιήθηκαν στα μικύλια του DPC για τις μελέτες EPR, αγοράστηκαν από 

τη Sigma Aldrich και διαλύματά τους παρασκευάστηκαν σε αιθανόλη, από την εταιρεία 

Merck, καθαρότητας > 99.9%.

6.2 Πειραματικές Διατάξεις των Οργάνων των Διαφόρων Τεχνικών που 

Χρησιμοποιήθηκαν για το Χαρακτηρισμό των Μονοστιβάδων του DPPC Απουσία 

και Παρουσία Διαφόρων Ηλεκτρολυτών

Για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των ιόντων της σειράς Hofmeister με τις μονοστιβάδες 

του DPPC χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της λήψης ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής 

πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο, π-Α, της μικροσκοπίας γωνίας Brewster, ΒΑΜ, της περίθλασης 

ακτίνων X υπό μικρή γωνία, GIXD, της φασματοσκοπίας ανάκλασης απορρόφησης 

υπερύθρου, IRRAS και της φασματοσκοπίας γενέσεως αθροίσματος συχνοτήτων υπερύθρου- 

ορατού, VSFG, (Δεν θα γίνει οποιαδήποτε αναφορά στην τεχνική της VSFG μιας και τα 

αποτελέσματά της βρίσκονται ακόμη υπό ανάλυση). Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής 

περιγραφή των πειραματικών διατάξεων των τεχνικών αυτών καθώς και τη διαδικασία λήψης 

των ισόθερμων διαγραμμάτων π-Α.

6.2.1 Πειραματική Διάταξη των Συσκευών Langmuir-Blodgett KSV Minitrough και KSV 

3000

Για τη μελέτη των επιπλεουσών μονοστιβάδων του DPPC χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 

συσκευή Langmuir-Blodgett KSV 3000 της εταιρείας KSV ενώ στη συνέχεια η συσκευή KSV 

Minitrough, και με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα πειράματα (Σχήμα 6.2).

Η συσκευή αυτή, αποτελείται από διάφορα τμήματα. Το κυριότερο μέρος της είναι η σκάφη 

με μέγεθος 364 mm * 75 mm * 7 mm και επιφάνεια 273 cm2 (Minitrough και 600 mm x 200 

mm x 10mm και επιφάνεια 864 cm2 για την KSV 3000). Η σκάφη είναι επίπεδη και το
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εσωτερικό της καλύπτεται από υδρόφοβο υλικό (τεφλόν), που εκτός από εξαίρετες 

υδροφοβικές ιδιότητες, είναι και ένα πολύ ανθεκτικό και αδρανές υλικό, που διασφαλίζει τη 

μη ρύπανση της μονοστιβάδας κατά την εκτέλεση του πειράματος. Επειδή το κόστος του 

τεφλόν είναι αρκετά ψηλό, η σκάφη κατασκευάζεται από αλουμίνιο και επικαλύπτεται μόνο με 

στρώμα από τεφλόν. Ο όγκος του υποστρώματος είναι ίσος με 190 mL (1200 ιπ ίγ ια  την KSV 

3000).

Σχήμα 6.2: Φωτογραφία της συσκευής Langmuir-Blodgett KSV Minitrough (1:Δυναμομετρική 
διάταξη, 2: Σκάφη, 3: Έμβολα, 4: Μονάδα Ελέγχου).

Για τη θερμοστάτηση του υδατικού διαλύματος που περιέχεται στη σκάφη στην επιθυμητή 

θερμοκρασία (με ακρίβεια ±0.1 °C) χρησιμοποιείται θερμοστάτης/ανακυκλοφορητής (Julabo) 

ο οποίος συνδέεται με τη σκάφη μέσω ελαστικών σωλήνων που ανακυκλώνουν το νερό ψύξης 

κάτω από τη σκάφη. Η θερμοκρασία του υδατικού υποστρώματος ελέγχεται καθόλη τη 

διάρκεια του πειράματος με θερμόμετρο που εμβαπτίζεται στη σκάφη σε κατάλληλη υποδοχή.

Η συμπίεση της μονοστιβάδας γίνεται από δύο έμβολα που έχουν μέγεθος 20 mm* 90 cm 

(επιφάνεια υδρόφοβου υλικού) (17 * 1.0 cm για την KSV 3000). Η κίνηση των εμβόλων κατά 

μήκος της σκάφης γίνεται με συμμετρικό τρόπο από κατάλληλο αυτοματοποιημένο 

μηχανισμό. Τα έμβολα είναι και αυτά κατασκευασμένα από τεφλόν έτσι ώστε να 

αποφεύγονται οποιεσδήποτε διαρροές και ρύπανση της επιπλέουσας μονοστιβάδας.

Η μέτρηση της επιφανειακής πίεσης γίνεται με τη μέθοδο του πλακιδίου Wilhelmy, το οποίο 

είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο, και αναρτάται από το βραχίονα ενός πολύ ευαίσθητου 

δυναμόμετρου. Η ακρίβεια του υπολογισμού της επιφανειακής τάσης είναι ±  0.01 mN/m.

4 1

3
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Για την προστασία της μονοστιβάδας από πιθανές μολύνσεις, για παράδειγμα σκόνες από το 

περιβάλλον, η συσκευή Langmuir-Blodgett τοποθετείται σε πλαστικό περίβλημα όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 6.3. Οι διάφορες δονήσεις και οι κραδασμοί που μπορούν να επηρεάσουν 

τις μετρήσεις της επιφανειακής πίεσης κατά τη διεξαγωγή του πειράματος αποφεύγονται (ως 

ένα βαθμό) με την τοποθέτηση της σκάφης σε βάση γρανίτη, η οποία είναι συνδεδεμένη με 

υδραυλικό σύστημα πεπιεσμένου αέρα που λειτουργεί ως αντικραδασμικό σύστημα.

Το πιο πάνω σύστημα είναι ενωμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσα από το κατάλληλο 

λογισμικό γίνεται ο επιθυμητός καθορισμός των παραμέτρων διεξαγωγής του πειράματος 

καθώς και η καταγραφή αποτελεσμάτων (ισόθερμες). Επίσης το σύστημα είναι ενωμένο με μία 

μονάδα ελέγχου η οποία κάθε στιγμή του πειράματος δείχνει τις τιμές της θερμοκρασίας, της 

επιφανειακής πίεσης, της θέσης των εμβόλων και του pH.

Σχήμα 6.3: Σχηματική αναπαράσταση συσκευής Langmuir KSV. Εξωτερικά βρίσκεται το 
πλαστικό περίβλημα και η ψηφιακή οθόνη στα δεξιά. Κάτω φαίνεται η βάση, η οποία 

υποστηρίζεται από υδραυλικό σύστημα. Μέσα στο περίβλημα φαίνεται η σκάφη με τα έμβολα 
στο κέντρο και αριστερά της σκάφης οι σωληνώσεις με τις οποίες συνδέεται με τον θερμοστάτη.

6.2.1.1 Πειραματική Μεθοδολογία Λήψης των Ισόθερμων Διαγραμμάτων Επιφανειακής 

Πίεσης Συναρτήσει της Επιφάνειας ανά Μόριο

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο υποκεφάλαιο η παρουσία ακαθαρσιών σε 

οποιοδήποτε σημείο του συστήματος, ακόμα και σε ίχνη, μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τις επιφανειακές ιδιότητες της μονοστιβάδας. Για το λόγο αυτό κατά τη λήψη ενός 

ισόθερμου διαγράμματος απαιτείται αρκετός χρόνος για τον καθαρισμό της σκάφης, των 

εμβόλων και όλων των άλλων οργάνων μέτρησης (π.χ. θερμόμετρο, πλακίδιο Wilhelmy).
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Ο καθαρισμός της σκάφης και των εμβόλων γίνεται με τη χρήση μαλακής οδοντόβουρτσας 

σε τρία διαφορετικά στάδια. Αρχικώς η σκάφη ξεπλένεται με αιθανόλη, ακολούθως με 

ακετόνη (μία ή δύο φορές ανάλογα του πειράματος που γινόταν πριν στη συσκευή LB) και 

τέλος ξεπλένεται με άφθονο “υπερκαθαρό” νερό της συσκευής Arium 611UV (Sartorius). 

Αφού ολοκληρωθούν τα στάδια καθαρισμού της, η σκάφη γεμίζεται με το “υπερκαθαρό” νερό 

ή με το διάλυμα ηλεκτρολύτη έτσι ώστε το επίπεδο του υποστρώματος να ξεπερνά κατά 2-3 

mm περίπου τα χείλη της σκάφης. Τίθεται σε λειτουργία ο θερμοστάτης για τη θερμοστάτηση 

του υποστρώματος στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Ακολούθως καθαρίζονται τα έμβολα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σκάφη και 

τοποθετούνται πάνω στη σκάφη στις ειδικές υποδοχές του μηχανισμού κίνησης των εμβόλων.

Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται με κατάλληλο θερμόμετρο, το οποίο ξεπλένεται με 

αιθανόλη, ακετόνη και νερό και τοποθετείται στη βάση που υπάρχει στο μέσο της σκάφης.

Το πλακίδιο Wilhelmy αφού καθαριστεί πολύ καλά και αυτό με ακετόνη, αιθανόλη και νερό 

αναρτάται από το ευαίσθητο δυναμόμετρο που βρίσκεται πάνω από τη σκάφη.

Στην επιφάνεια του υποστρώματος είναι δυνατό να συγκεντρωθούν διάφορες ακαθαρσίες. Η 

απομάκρυνσή τους γίνεται μέσω αντλίας κενού, η οποία είναι συνδεδεμένη με μία παγίδα, μία 

κωνική φιάλη και καταλήγει σε πιπέττα Pasteur. Η διαδικασία που ακολουθείται για τον 

καθαρισμό της επιφάνειας είναι η ακόλουθη: Αρχικά μηδενίζεται η ένδειξη της επιφανειακής 

πίεσης και μετά τα έμβολα τίθενται σε κίνηση συμπιέζοντας την επιφάνεια του νερού. Με τον 

τρόπο αυτό οι διάφορες επιφανειακές ακαθαρσίες συμπαρασύρονται στο κέντρο της σκάφης 

έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συλλογή τους. Όταν τα έμβολα έρθουν σε μικρή απόσταση 

μεταξύ τους, διακόπτεται η κίνησή τους. Στο σημείο αυτό, η μη μηδενική τιμή που παίρνει η 

επιφανειακή πίεση εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης της επιφάνειας από το περιβάλλον, αλλά 

και από ακαθαρσίες που δυνατό να περιέχονται στα άλατα (παρόλο που αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν υψηλό βαθμό καθαρότητας). Οι διάφορες ακαθαρσίες 

απομακρύνονται με την πιπέττα Pasteur με ρόφηση του επιφανειακού στρώματος νερού. Η 

ρόφηση αυτή συνεχίζεται μέχρι η επιφανειακή πίεση να φτάσει σε αρνητικές τιμές. Τότε η 

επιφάνεια αποσυμπιέζεται και τα έμβολα επανέρχονται στην αρχική τους θέση. Αφού 

μηδενιστεί και πάλι η επιφανειακή πίεση και η θέση των εμβόλων, επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία καθαρισμού ακόμα δύο ή τρεις φορές, μέχρις ότου η τιμή της επιφανειακής πίεσης 

κατά τις επόμενες συμπιέσεις να κυμαίνεται μεταξύ 0-0.2 mN/m.

Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας του νερού ή του ηλεκτρολυτικού διαλύματος ακολουθεί 

η διαδικασία εφάπλωσης της ουσίας, η οποία θα σχηματίσει την υπό μελέτη μονοστιβάδα. Η 

λιπιδική ουσία βρίσκεται διαλυμένη σε κατάλληλο διαλύτη που έχει επιλεχθεί με τα ακόλουθα 

κριτήρια. Ο διαλύτης θα πρέπει να διαλύει την ουσία στη συγκέντρωση που απαιτείται, να μην

241

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

αντιδρά χημικά με την υπό μελέτη ουσία και να μην διαλύεται στο υπόστρωμα. Σημαντικό 

είναι επίσης η εξάτμισή του από την επιφάνεια του νερού να γίνεται σε μικρό χρονικό 

διάστημα. Για το DPPC, το οποίο δεν υπέστη οποιαδήποτε επεξεργασία καθαρισμού πριν τη 

χρήση του, χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης χλωροφόρμιο (Σημείο ζέσεως 60.5-61.5 °C) και η 

συγκέντρωση του διαλύματος ήταν 1 mmol/L. Η ουσία τοποθετείται στην επιφάνεια με 

μικροσύριγγα (Hamilton) και ο χρησιμοποιούμενος όγκος εξαρτάται από την επιθυμητή 

αρχική επιφάνεια ανά μόριο. Για το DPPC οι όγκοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία 

της μονοστιβάδας ήταν 100 μ ι  και 30 μ ι  από το μητρικό διάλυμα για τη μεγάλη και τη μικρή 

σκάφη αντίστοιχα. Το στάδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, 

διότι απώλεια έστω και πολύ μικρής ποσότητας της ουσίας (1 -2 pL) έχει ως αποτέλεσμα την 

παράλληλη μετατόπιση της ισόθερμου σε σχέση με την πραγματική (αφού γίνεται 

συστηματικό λάθος στην επιφάνεια ανά μόριο).

Σχήμα 6.4:Εφάπλωση της τασιενεργού ουσίας με μικροσύριγγα.

Η διεπιφάνεια νερού-αέρα αφήνεται σε ηρεμία για 15 λεπτά έτσι ώστε να εξατμιστεί ο 

οργανικός διαλύτης και να σχηματιστεί το μονομοριακά στρώμα του DPPC. Μετά την πάροδο 

του χρόνου εξάτμισης ξεκινά η συμμετρική συμπίεση της μονοστιβάδας υπό σταθερή 

ταχύτητα συμπίεσης του κάθε εμβόλου ίση με 10 mm/min.

Μέσα από το κατάλληλο πρόγραμμα, υπολογίζεται η επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε 

μόριο από τη θέση των εμβόλων και καταγράφεται αυτόματα η επιφανειακή πίεση. Με τον
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τρόπο αυτό προκύπτει η ισόθερμος π-Α. Το κάθε πείραμα επαναλαμβάνεται πολλές φορές έως 

ότου προκύψουν 4-5 πλήρως επαναλήψιμες ισόθερμες.111

6.2.2 Πειραματική Διάταξη της Συσκευής Μ ικροσκοπίας Γωνίας Brewster ΒΑΜ300

Η πειραματική διάταξη του μικροσκοπίου γωνίας Brewster, (KSV Optrel ΒΑΜ300) που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της μορφολογίας των νησίδων της μονοστιβάδας φαίνεται στο 

Σχήμα 6.5 με τα κυριότερα οπτικά τμήματά του.

Σχήμα 6.5: Σχηματική αναπαράσταση τιον κυριότερων τμημάτων του μικροσκοπίου γωνίας
Brewster ΒΑΜ300.|!|

Τα κυριότερα τμήματα του μικροσκοπίου είναι τα ακόλουθα: 1) Τρίποδας στον οποίο 

στερεώνεται το γωνιόμετρο, 2) Κοχλίες ρύθμισης του τρίποδα, 3) Γωνιόμετρο, 4) Κομβίο 

ρύθμισης της υψομετρικής θέσης του γωνιομέτρου, 5) Κομβίο ρύθμισης της γωνιάς μεταξύ 

του αναλυτή και της πηγής laser, 6) Πηγή ρ-πολωμένου φωτός laser, πολωτής για την πόλωση 

του φωτός της προσπίπτουσας δέσμης και διάφραγμα για φράξη του φωτός, 7) Αναλυτής με 

CCD κάμερα, οπτικά, πολωτή και κομβίο εστίασης της θέσης, 8-10) Πλάκες για σύνδεση και 

στήριξη του γωνιομέτρου, του laser και του αναλύτη, 11) Μηχανικό διάφραγμα για τη φράξη 

της δέσμης του laser, 12) Κομβίο για τη ρύθμιση του πολωτή του laser, 13) Κομβίο για τη 

ρύθμιση της εστίασης, 14) Κομβίο ρύθμισης του αναλυτή και του πολωτή που χρησιμοποιείται 

για την εύρεση της κατάστασης πόλωσης του ανακλώμενου φωτός.
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Σχήμα 6.6: Συσκευή μικροσκοπίου γωνίας Brewster ΒΑΜ300.1'1

Ως πηγή φωτός χρησιμοποιείται Laser He-Ne, το οποίο εκπέμπει ρ-πολωμένο 

μονοχρωματικό φως στα 632.8nm (κόκκινο φως) με ισχύ 10 mW. Είναι απαραίτητη η χρήση 

φωτός από πηγές laser λόγω των μεγάλων εντάσεων και της πολύ καλής εστίασης που 

εμφανίζουν. Η ακτινοβολία προσπίπτει στην υδατική επιφάνεια υπό τη γωνία Brewster, αφού 

ρυθμιστεί με κατάλληλο γωνιόμετρο (45°-75°) για ελαχιστοποίηση της ανακλώμενης ακτίνας 

απουσία μονοστρώματος. Το γωνιόμετρο περιλαμβάνει δύο κοχλίες για τη ρύθμιση της 

υψομετρικής θέσης και της γωνίας μεταξύ του αναλυτή και του laser, έτσι ώστε να 

προσδιορίζεται η γωνία Brewster. Στο εσωτερικό της σκάφης τοποθετείται μια μαύρη πλάκα 

για να παγιδεύει τη διαθλώμενη ακτινοβολία, ώστε αυτή να μην επιστρέφει πίσω και 

ανιχνεύεται από το φακό. Η ανακλώμενη ακτίνα περνά μέσα από πολωτή (Glan-Thompson) με 

λόγο πόλωσης ίσο με ΙΟ'6. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία καταλήγει στο φακό μιας ψηφιακής 

μονοχρωματικής κάμερας EHDK kamPro02 που χρησιμοποιεί αισθητήρα Vi" SuperHAD CCD 

και έχει ευκρίνεια 768 χ 494 pixel. Ο φακός του συστήματος είναι Mitutoyo έχει μεγέθυνση 

χ 10, αριθμητικό άνοιγμα (μέτρο συλλογής του φωτός) ίσο με 0.28 και επιφάνεια εστίασης 

400 χ 300 μιη. Η κάμερα CCD έχει ανάλυση 2 μικρομέτρων και μετατρέπει το αναλογικό 

ρεύμα που προκύπτει από τη συλλογή των φωτονίων σε ψηφιακό σήμα (οπτική απεικόνιση της 

επιφάνειας). Έτσι δίνεται η δυνατότητα για συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση 

των διάφορων μορφολογιών της σχηματιζόμενης μονοστιβάδας.12 '1

6.2.3 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Περίθλασης Ακτίνων X υπό Μικρή Γωνία, 

GIXD

Τα πειράματα περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία πραγματοποιήθηκαν στο σύγχροτρο 

Hasylab, Desy που βρίσκεται στο Αμβούργο στη Γερμανία χρησιμοποιώντας το 

περιθλασόμετρο υγρών επιφανειών στη δέσμη εργασίας B W l.^  Στην πιο κάτω φωτογραφία 

φαίνεται το κυριότερο μέρος της διάταξης του περιθλασομέτρου που χρησιμοποιήθηκε.
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Σχήμα 6.7: Εικόνα περιθλασομέτρου που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 
των μονοστιβάδων μέσο) της τεχνικής περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία 

στο σύγχροτρο HASYLAB DESY στο Αμβούργο.

Η σκάφη (R&K Potsdam, Germany) στην οποία μελετούνται οι μονοστιβάδες βρίσκεται σε 

ένα ερμητικά κλειστό μεταλλικό κουτί, το οποίο σφραγίζεται πριν την έναρξη κάθε 

πειράματος. Η θερμοστάτηση της σκάφης στους 12 °C πραγματοποιείται με εξωτερικό 

θερμοστάτη και ανακυκλοφορητή νερού. Τα επίπεδα του οξυγόνου στο σύστημα ελέγχονται 

και διατηρούνται σε χαμηλά (0.1%) με αντικατάσταση του αέρα που βρίσκεται στο μεταλλικό 

κουτί από αέριο ήλιο, ώστε να μειώνεται η εξάτμιση του νερού και οι σκεδάσεις των ακτίνων 

X από τον αέρα. Στο κάτω μέρος της σκάφης και κάτω από την υπό μελέτη μονοστιβάδα του 

DPPC τοποθετείται μία υδρόφιλη πλάκα από βοριοπυριτικό υλικό για να αποφεύγονται τα 

τριχοειδή-επιφανειακά κύματα που προκαλούνται από τις μηχανικές δονήσεις της διάταξης.14'61 

Οι ακτίνες X με μήκος κύματος ίσο με 1.303 Α (9.5 keV) μπορούν να προκαλέσουν σημαντική 

καταστροφή στη λιπιδική μονοστιβάδα. Η υπερέκθεση στη δέσμη μπορεί να “κάψει” το 

δείγμα, προκαλώντας αλλαγή στη δομή της μονοστιβάδας με την πάροδο του χρόνου. Για την 

αποφυγή της καταστροφής της μονοστιβάδας, η σκάφη που περιέχει το δείγμα μετακινείται 

κάθετα στη δέσμη, μεταξύ και κατά τη διάρκεια των σαρώσεων, έτσι ώστε κάθε στιγμή η 

δέσμη να συναντά νέα περιοχή του δείγματος.17,81

Η δέσμη ακτίνων X που παράγεται στο σύγχροτρο μετατρέπεται σε μονοχρωματική δέσμη 

με ανάκλαση Bragg σε ένα κρύσταλλο βηρυλλίου (002). Το μήκος κύματος της δέσμης είναι 

ίσο με λ=1,3038 Α και προσπίπτει στην επιφάνεια του νερού με γωνία ίση με aj = 0.850^, όπου 

η κρίσιμη γωνία για ολική εξωτερική ανάκλαση είναι ίση με Oc ~ 0.13°. Η ένταση της 

περιθλώμενης δέσμης ανιχνεύεται από ένα ευαίσθητο γραμμικό ανιχνευτή θέσης (linear 

position sensitive detector-PSD (OEM-IOO-M, Braun, Garching, Germany) ως συνάρτηση της
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κάθετης γωνίας σκέδασης αι. Ένας κατευθυντήρας Soller βρίσκεται τοποθετημένος μπροστά 

από τον ανιχνευτή και επιτρέπει τη σάρωση στην οριζόντια γωνία σκέδασης 2Θ, με ευκρίνεια 

ίση με 0.008 Α '1. Για την καταγραφή της έντασης της σκέδασης ως συνάρτηση της οριζόντιας 

γωνίας σκέδασης 2Θ, ολόκληρη η διάταξη (ανιχνευτής και κατευθυντήρας Soller) 

περιστρέφεται γύρω από το δείγμα. Για τη λήψη των κορυφών Bragg ο ανιχνευτής σαρώνει 

κατά μήκος του οριζόντιου διανύσματος σκέδασης και ολοκληρώνεται για όλο το παράθυρο 

Q/του  PSD. Ταυτόχρονα η ένταση σκέδασης καταγράφεται σε κανάλια κατά μήκος του PSD 

και ολοκληρώνεται για το διάνυσμα σκέδασης Qxy, στο οριζόντιο επίπεδο κατά μήκος των 

κορυφών Bragg, από την οποία προέρχονται οι ράβδοι Bragg. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η 

πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων G1XD 

στο σύγχροτρο HASYLAB στο Αμβούργο.[4‘5'8' 101

Side View

Top View

M c o x b ix j c u u x
PxJJLh***5rrtj*rnwiMltvkxs

Σχήμα 6.8: Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης του GIXD στη δέσμη BW1 
στο σύγχροτρο HASYLAB DESY στο Αμβούργο.1" 1

6.2.4 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Φασματοσκοπίας Ανάκλασης 

Απορρόφησης Υπερύθρου, 1RRAS

Τα πειράματα Φασματοσκοπίας Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου πραγματοποιήθηκαν 

σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Κολλοειδών και Επιφανειών του Max Planck, που βρίσκεται
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στο Πότσνταμ στη Γερμανία. Στην φωτογραφία του Σχήματος 6.9 φαίνεται η πειραματική 

διάταξη του φασματομέτρου που χρησιμοποιήθηκε.

Τα υπέρυθρα φάσματα απορρόφησης ανάκλασης (φάσματα IRRAS) καταγράφηκαν 

χρησιμοποιώντας το φασματόμετρο IFS 66 FT-IR (Bmker, Ettlingen, Γερμανία) που είναι 

συνδεδεμένο με ολόκληρη τη διάταξη για μελέτη της εξωτερικής ανάκλασης (ΧΑ - 511, 

Bruker) από τη διεπιφάνεια της σκάφης. Ολόκληρη η διάταξη της σκάφης (R&K, Πότσνταμ, 

Γερμανία) είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο περίβλημα που έχει τη δυνατότητα να κλείνει 

ερμητικά, ώστε να μειώνονται οι διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας στην πορεία των 

οπτικών δεσμών.

Σχήμα 6.9: Εικόνα φασματομέτρου που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των μονοστιβάδων 
του DPPC μέσω της τεχνικής φασματοσκοπίας ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου 

σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Max Planck στο Πότσνταμ.

Το πλήρες σύστημα της σκάφης αποτελείται από μία σκάφη στην οποία τοποθετείται η υπό 

μελέτη μονοστιβάδα (Σημείο 1 στο Σχήμα 6.10), η οποία περιλαμβάνει δύο κινητά έμβολα και 

από μία δεύτερη μικρότερη σκάφη, τη σκάφη αναφοράς, η οποία περιέχει μόνο το καθαρό 

υπόστρωμα (Σημείο 2 στο Σχήμα 6.10). Οι δύο σκάφες είναι ενωμένες και συγκοινωνούν με 

μικρές τρύπες, ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια στάθμη διαλύματος του υποστρώματος και στις 

δυο, ενώ το όλο σύστημα βρίσκεται θερμοστατημένο στην κατάλληλη θερμοκρασία με 

εξωτερικό θερμοστάτη-ανακυκλοφορητή νερού. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν με τη 

διαδοχική μετακίνηση των σκαφών εντός και εκτός της δέσμης IR από ένα αυτόματο 

μηχανισμό κίνησης, ο οποίος ελέγχεται μέσω του υπολογιστή για τη λήψη των επιθυμητών 

σαρώσεων.
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Σχήμα 6.10: Το τμήμα της διάταξης της διπλής σκάφης που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των 
μονοστιβάδων μέσω της τεχνικής φασματοσκοπίας ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου.

Πριν η δέσμη IR κατευθυνθεί στη διεπιφάνεια νερού-αέρα, πολώνεται από έναν πολωτή 

(KRS-5 wiregrid-Thallium Bromo Iodide), έτσι ώστε να δημιουργήσει το παράλληλα (ρ) και 

το κάθετα (s) πολωμένο φως. Η χρήση καθρεφτών επιτρέπει στην υπέρυθρη δέσμη φωτός που 

εξέρχεται από το φασματόμετρο να προσπέσει στην επιφάνεια με μία συγκεκριμένη γωνία 

πρόσπτωσης. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν δύο γωνίες πρόσπτωσης 

40° και 60°. Μετά από την αντανάκλαση από την επιφάνεια του νερού, η ακτίνα συλλέγεται σε 

γωνία ίση με τη γωνία πρόσπτωσης και οδηγείται στον ανιχνευτή υδραργύρου-καδμίου- 

τελλουρίου που χρησιμοποιείται (MCT-Mercury Cadmium Telluride), ο οποίος διατηρείται σε 

πολύ χαμηλή θερμοκρασία με ψύξη με υγρό άζωτο.

Σχήμα 6.11: Σχηματική αναπαράσταση της οπτικής διάταξης του μέρους της εξοχτερικής 
ανάκλασης (BrukerXA-511) που βρίσκεται συνδεδεμένο με σύστημα δύο σκαφίόν Langmuir.1121
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Τα απλά φάσματα ανάκλασης από τη σκάφη αναφοράς, (R0), και από τη σκάφη που περιέχει 

την υπό μελέτη μονοστιβάδα, (R), χρησιμοποιούνται για να υπολογιστούν τα φάσματα 

ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου ως -log(R/R0). Κάθε απλό φάσμα για τις δύο γωνίες 

πρόσπτωσης αλλά και για τις δύο καταστάσεις πόλωσης του φωτός συλλέγονταν με ανάλυση 8 

cm 1 και 300 σαρώσεις.1'3161

6.3 Πειραματικές Διατάξεις των Οργάνων των Διαφόρων Τεχνικών που 

Χρησιμοποιήθηκαν για το Χαρακτηρισμό των Μικυλίων του DPC Απουσία και 

Παρουσία Διαφόρων Ηλεκτρολυτών

Για τη μελέτη των μικυλιακών συστημάτων του DPC καθώς και της επίδρασης των ιόντων 

στις δομικές, στις φυσικοχημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες χρησιμοποιήθηκε ένας 

μεγάλος αριθμός τεχνικών (Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός, NMR, Ηλεκτρονικός 

Παραμαγνητικός Συντονισμός, EPR, Δυναμική Σκέδαση Φωτός, DLS, Σκέδαση Νετρονίων 

υπό μικρή γωνία, SANS, Σκέδαση Ακτίνων X υπό μικρή γωνία, SAXS, Χρονικά εξαρτώμενη 

απόσβεση φθορισμού,TRFQ, Μελέτη χρωστικών ευαίσθητων στο επιφανειακό δυναμικό μέσω 

της στατικής φθορισμομετρίας, Μέτρηση του ζήτα δυναμικού με την τεχνική ανάλυσης της 

φάσης του σκεδαζόμενου φωτός, ZETASIZER) τα θεωρητικά υπόβαθρα των οποίων 

αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 4. Οι πειραματικές διατάξεις των τεχνικών αυτών περιγράφονται 

στη συνέχεια.

Τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC συγκεκριμένης συγκέντρωσης παρασκευάζονταν 

με τη διάλυση κατάλληλης ποσότητας του λιπιδίου σε “υπερκαθαρό” νερό για την παρασκευή 

μητρικού διαλύματος και στη συνέχεια κατάλληλων αραιώσεων είτε με νερό είτε με 

ηλεκτρολυτικό διάλυμα για τις μελέτες στην απουσία και στην παρουσία ηλεκτρολύτη 

αντίστοιχα. Για τη λήψη των μετρήσεων με τις τεχνικές NMR, SANS και SAXS 

χρησιμοποιήθηκε δευτεριωμένο νερό. Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών ή μεγάλων 

συσσωματωμάτων που η παρουσία τους θα εισήγαγε σφάλματα στις μετρήσεις τα διαλύματα 

διηθούνταν με ειδικά φίλτρα. Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν διάμετρο πόρων ίση με 

0.1 μιτι και ήταν της εταιρείας Whattmann. Για τη μελέτη των μικυλίων μέσω των τεχνικών 

του ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού EPR, της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης 

φθορισμού,TRFQ, και της μελέτης των χρωστικών που είναι ευαίσθητες στο επιφανειακό 

δυναμικό μέσω της στατικής φθορισμομετρίας, διαλυτοποιήθηκε στο εσωτερικό των μικυλίων 

τα κατάλληλα μόρια (5-δοξυλ στεατικό οξύ, πυρένιο και οι χρωστικές RH421, di-8-ANEPPS), 

αφού είχαν παρασκευαστεί αιθανολικά τους διαλύματα.
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6.3.1 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού, NMR

Τα πειράματα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού πραγματοποιήθηκαν 

σε εργαστήρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Στην πιο κάτω 

φωτογραφία φαίνεται η πειραματική διάταξη του φασματομέτρου που χρησιμοποιήθηκε.

Σχήμα 6.12: Η αίθουσα του εργαστηρίου του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, NMR στο 
Τμήμα Χημείας, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Όλα τα φάσματα NMR των διαφόρων πυρήνων που μελετήθηκαν λήφθηκαν με χρήση του 

φασματοφωτομέτρου ΑΜΧ-500 το οποίο λειτουργεί σε συχνότητες 500 ΜΗζ, 125.75 ΜΗζ,

202.5 Μ Ηζ,100 ΜΗζ, 49 ΜΗζ και 132.3 ΜΗζ για τους πυρήνες 'Η, i3C, 31Ρ, 127Ι, 35C1 και 

23Na αντίστοιχα.

6.3.2 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Φασματοσκοπίας Ηλεκτρονικού 

Παραμαγνητικού Συντονισμού, EPR

Τα πειράματα Φασματοσκοπίας Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού 

πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, 

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, που βρίσκεται στην Αθήνα, Ελλάδα. Τα φάσματα και οι 

μετρήσεις ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) λήφθησαν με φασματόμετρο 

Bruker ΕΜΧ EPR spectrometer που λειτουργεί στη ζώνη X-Band, δηλαδή με μικροκυματική 

ακτινοβολία 9.75 GHz. Στην πιο κάτω φωτογραφία φαίνεται η πειραματική διάταξη του 

φασματομέτρου που χρησιμοποιήθηκε.
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Σχήμα 6.13: Εικόνα φασματομέτρου EPR που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των 
μικυλιακών συστημάτων του DPC μέσω της τεχνικής Φασματοσκοπίας Ηλεκτρονικού 
Παραμαγνητικού Συντονισμού. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του 

Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, που βρίσκεται στην Αθήνα, Ελλάδα.

Το Σχήμα 6.14 δείχνει το γενικό σχεδιάγραμμα του φασματογράφου EPR. Η πηγή της 

ακτινοβολίας και ο ανιχνευτής βρίσκονται σε ένα κουτί το οποίο ονομάζεται 'μικροκυματική 

γέφυρα”. Η ακτινοβολία παράγεται μέσω της βαλβίδας Klystron. Τα υπό μελέτη δείγματα 

τοποθετούνται σε επίπεδη κυψελίδα από χαλαζία,(\νϋ-813-0\νί1ηΐ3<1 (Buena, NJ) 

Suprasilflatcell), σε μια μικροκυματική κοιλότητα, η οποία είναι ένα μεταλλικό κουτί που 

βοηθά στην ενίσχυση του σήματος. Για το συντονισμό των ενεργειακών επιπέδων υπάρχει 

ένας κατάλληλος μαγνήτης. Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται ενισχύεται με σωληνοειδές 

πηνίο για την παραγωγή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου ισχύος μερικών μικρο-Tesla και 

μια γεννήτρια σάρωσης για ευρύ πεδίο 20-4.000 G. Το όργανο συμπεριλαμβάνει και μια 

κονσόλα, η οποία περιέχει επεξεργαστή του σήματος, ηλεκτρονικό έλεγχο και υπολογιστή. Ο 

υπολογιστής χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων, καθώς επίσης και το 

συντονισμό των διαφόρων μονάδων που είναι απαραίτητες για τη λήψη ενός φάσματος.
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“ L

Σχήμα 6.14: Σχηματική αναπαράσταση της οργανολογίας του φασματογράφου
EPR που χρησιμοποιήθηκε.

Για τη μελέτη των υδατικών μικυλιακών διαλυμάτων του DPC συγκέντρωσης 80 mM στην 

απουσία και στην παρουσία ηλεκτρολυτών, χρησιμοποιήθηκε ως μόριο ιχνηθέτης spin το 5- 

δοξυλ στεατικό Οξύ (5-DSA) συγκέντρωσης C — 1.95 ΙΟ'4 Μ.

Για τη λήψη των φασμάτων οι ρυθμίσεις του οργάνου ήταν ως εξής: κέντρο πεδίου 3480 

G, εύρος σάρωσης 100 G, πολλαπλασιαστής 20000, σταθερά χρόνου 164 ms, εύρος ρύθμισης 

4 G, μικροκυματική ισχύς 2.4 mW, συχνότητα 9.78 GHz. Τα φάσματα απορρόφησης, 

καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Bruker Win EPR 

acquisition and processing. Για κάθε δείγμα λαμβάνονταν τρία επαναληπτικά φάσματα υπό 

σταθερή θερμοκρασία 25°CJ17' 19'n]

6.3.3 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Δυναμικής Σκέδασης Φ ωτός, DLS

Τα πειράματα Δυναμικής Σκέδασης Φωτός πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο του 

Ινστιτούτου Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του Τμήματος Χημείας και 

Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Regensburg, στη Γερμανία. Στη φωτογραφία του
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Σχήματος 6.15 φαίνεται η πειραματική διάταξη του συστήματος σκέδασης που 

χρησιμοποιήθηκε.

Σχήμα 6.15: Εικόνα συσκευής σκέδασης που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των μικυλιακών 
συστημάτων του DPC μέσω της τεχνικής της Δυναμικής Σκέδασης σε εργαστήριο του 

Ινστιτούτου Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας του Τμήματος Χημείας και 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Regensburg, στη Γερμανία.

Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε όργανο ALV / CGS-3 Compact Goniometer της 

εταιρείας ALV. Ως πηγή φωτός χρησιμοποιείται μονοχρωματικό φως μήκους κύματος 

X=632.8nm που παράγεται από laser HeNe, το οποίο είχε ισχύ εξόδου ίση με 22mW. Το 

όργανο διαθέτει οπτικά που βασίζονται στις οπτικές ίνες (single-mode fiber optics), APD- 

ανιχνευτή μονών φωτονίων (single photon detector) για την ανίχνευση της εξαρτώμενης από 

το χρόνο έντασης του φωτός, καθώς επίσης και συσχετιστή ALV-5000/EPP.1'"1

Το μεγαλύτερο μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από το laser διέρχεται μέσα από την 

κυψελίδα στην οποία βρίσκεται το υπό μελέτη δείγμα. Η κυλινδρική κυψελίδα διαμέτρου 10 

mm τοποθετείται στην κατάλληλη θέση και βυθίζεται σε διαλύτη δεκαλινίου σε σταθερή 

θερμοκρασία (25°C). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στις μετρήσεις δυναμικής σκέδασης 

φωτός υπάρχει ανάγκη για εξάλειψη ακόμα και ιχνών σκόνης που μπορεί να υπάρχουν στο 

υπό μελέτη δείγμα. Για το σκοπό αυτό, εκτός από το ότι τα διαλύματα των δειγμάτων 

διηθούνται με φίλτρα 0.1 pm για την απομάκρυνση τόσο κάποιων μεγάλων συσσωματωμάτων
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όσο και καταλοίπων σκόνης, οι κυψελίδες υφίστανται επιπλέον καθαρισμό με καθαρή ακετόνη 

με χρήση της πιο κάτω πειραματικής διάταξης.

Σχήμα 6.16: Εικόνα πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τον επιπλέον 
καθαρισμό των κυψελίδων στις οποίες τοποθετούνταν τα δείγματα για χαρακτηρισμό 

τους με την τεχνική της δυναμικής σκέδασης φοχτός.

Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία ανιχνεύεται και καταγράφεται ως συνάρτηση του χρόνου σε 

γωνία σκέδασης ίση με 90°, και το διάνυσμα σκέδασης είναι ίσο με Q=1.87x ΙΟ7 m"1. Για κάθε 

δείγμα η μέτρηση της δυναμικής σκέδασης φωτός πραγματοποιήθηκε 15 φορές για 45 s. Η 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της έντασης, g2(t) λαμβανόταν κατά συνέπεια ως ο μέσος όρος
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των 15 μετρήσεων. Από τις μετρήσεις αυτές και μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας 

λήφθηκαν οι συντελεστές μεταφορικής διάχυσης και οι υδροδυναμικές ακτίνες.

6.3.4 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής Σκέδασης Νετρονίων υπό Μ ικρή Γωνία, SANS 

Τα πειράματα Σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS πραγματοποιήθηκαν στο Julich 

Centre for Neutron Science FRMII, στο Μόναχο στη Γερμανία χρησιμοποιώντας το όργανο 

KWS 2 High Intensity / Wide-QSmall Angle Neutron Diffractometer (3 φορές) και στο 

Laboratoire Leon Brillouin, στο Saclay στη Γαλλία χρησιμοποιώντας το όργανο ΡΑΧΥ.

Σχήμα 6.17: Εικόνα των συστημάτιον SANS που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των 
μικυλιακών συστημάτων του DPC στο Julich Centre for Neutron Science FRMII (KWS 2)'1' 1 και 

στο Laboratoire Leon Brillouin, στο Saclay (PAXY)1' 1.

Στα παρακάτω σχεδιαγράμματα φαίνονται τα κυριότερα μέρη των διατάξεων των 

περιθλασομέτρων SANS, KWS 2 και ΡΑΧΥστο Julich Centre for Neutron Science FRMII, 

στο Μόναχο και στο Laboratoire Leon Brillouin, στο Saclay στη Γαλλία, αντίστοιχα (Σχήμα 

6.18).
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Σχήμα 6.18: Κυριότερα μέρη των διατάξεων των περιθλασομέτριον SANS, KWS 21"1 (εικόνα 
πάνω) και ΡΑΧΥ1'1 (εικόνα κάτω) στο Julich Centre for Neutron Science FRMII, στο Μόναχο και 

στο Laboratoire Leon Brillouin, στο Saclay στη Γαλλία.

Οι μετρήσεις σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία πραγματοποιήθηκαν στους 25°C. Στο 

κέντρο νετρονίων του Julich χρησιμοποιήθηκε δέσμη νετρονίων με μήκος κύματος 4.5 Α και 

εύρος κατανομής του μήκους κύματος ίσο με Δλ/λ<0.2. Για την ανίχνευση των σκεδαζόμενων 

νετρονίων από το δείγμα χρησιμοποιήθηκε δισδιάστατος ανιχνευτής 128 x 128 κανάλια σε 

τρεις διαφορετικές αποστάσεις δείγματος-ανιχνευτή 1.35, 2 και 8 m. Οι διαμορφώσεις αυτές
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επέτρεψαν τη συλλογή δεδομένων για τιμές του διανύσματος σκέδασης από 0.0096 έως 

0.5326 Α '1. Τα δείγματα τοποθετούνταν σε κυψελίδες χαλαζία πάχους 1 mm και 2 mm.

Τα πρωτογενή δεδομένα επεξεργάζονται και η διατομή σκέδασης για κάθε δείγμα 

υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω σχέση:

t Τ —
d Z j 
dnJs "

/  c

t Τs

(L , ) 2 ( ( I, - l e d ) - T , ( l EC- ! ,„ ) )

( L J (0
Εξίσωση 6.1

όπου Is, I e c , led , Ic, είναι οι καταγραφόμενες εντάσεις του δείγματος, της κενής κυψελίδας, της 

φραγμένης δέσμης (B4C ή Cd) και του βαθμιονομητή (plexiglass), t είναι το πάχος του 

δείγματος και του βαθμονομητή, Τ η διαπερατότητα του δείγματος και του βαθμονομητή, L η 

απόσταση δείγματος και ανιχνευτή, ΔΩ η στερεή γωνία στην οποία μια περιοχή ανίχνευσης 

γίνεται ορατή από τη θέση του δείγματος και Ι() η ένταση της εισερχόμενης δέσμης.

6.3.5 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής Σκέδασης Ακτίνων X υπό Μικρή Γωνία, SAXS

Τα πειράματα Σκέδασης Ακτίνων X υπό μικρή γωνία πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο 

του Ινστιτούτου Χημείας του Πανεπιστημίου Γκρατς, στο Γκρατς στην Αυστρία. Στην πιο 

κάτω φωτογραφία φαίνεται το σύστημα SAXS που χρησιμοποιήθηκε.

Σχήμα 6.19: Εικόνα του συστήματος SAXS που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 
των μικυλιακών συστημάτων του DPC στο Ινστιτούτο Χημείας του Πανεπιστημίου Γκρατς,

στο Γκρατς, στην Αυστρία.
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Το όργανο SAXS αποτελείται από κάμερα SAXSess (Anton Paar, Αυστρία) και μία 

γεννήτρια παραγωγής ακτίνων X (PW 1730/10, Philipps) με σφραγισμένο σωλήνα Cu για 

άνοδο (Cu-Κα με μήκος κύματος 0 .154nm), η οποία λειτουργεί στα 40 kV και 50 mA. Η 

κάμερα είναι εξοπλισμένη με πολυστρωματικά οπτικά εστίασης και κατευθυντήρα έτσι ώστε 

να λαμβάνεται μονοχρωματική και μεγάλης έντασης αρχική δέσμη με χαμηλό υπόβαθρο12"1 

καθώς επίσης και με ημιδιαπερατό φραγμό δέσμης για την ακριβή μέτρηση της μείωσης της 

πρωτογενούς δέσμης έτσι ώστε να γίνει ακριβής προσδιορισμός του διανύσματος σκέδασης σε 

μηδενική τιμή καθώς επίσης και των διορθώσεων της διάδοσης (transmission).

Το δείγμα τοποθετείται υπό κενό σε ερμητικά κλειστή τριχοειδή κυψελίδα χαλαζία (Σχήμα 

6.20), διαμέτρου 1 mm. Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιόταν η ίδια κυψελίδα έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ο ίδιος όγκος σκέδασης και ίδια συνεισφορά του 

υποστρώματος για κάθε δείγμα.

Σχήμα 6.20: Εικόνα της τριχοειδούς κυψελίδας που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή των 
δειγμάτων των μικυλιακών συστημάτων του DPC κατά τη μελέτη τους με την τεχνική της

Σκέδασης των Ακτίνων X υπό μικρή γωνία.

Η θερμοστάτηση του δείγματος επιτυγχανόταν με τη χρήση μιας κατάλληλης μονάδας στην 

οποία βρισκόταν το δείγμα (TCS 120, Anton Paar, Graz, Αυστρία) σε θερμοκρασία ίση με 

25°C. Το δείγμα εξετίθετο στην ακτινοβολία των ακτίνων X 3 φορές για 10 λεπτά κάθε φορά 

και ως αποτέλεσμα λαμβανόταν ο μέσος όρος των ολοκληρωμένων προφίλ της σκέδασης. Τα 

δισδιάστατα διαγράμματα σκέδασης καταγράφονταν από ανιχνευτή με κάμερα CCD 

(Princenton Instruments, Trenton, NJ). Τα χαρακτηριστικά της κάμερας του ανιχνευτή είναι 

2048 χ 2048 με μέγεθος εικονοκυττάρων 24 x 24 pm και βρισκόταν σε απόσταση από το 

δείγμα ίση με 311 mm. Όλα τα δισδιάστατα διαγράμματα σκέδασης μετατράπηκαν σε 

μονοδιάστατες καμπύλες σκέδασης ως συνάρτηση του διανύσματος σκέδασης μέσω του 

ηλεκτρονικού προγράμματος SAXS Quant της εταιρείας Anton Paar. Όλες οι καμπύλες 

σκέδασης κανονικοποιήθηκαν έτσι ώστε η μειωμένη ένταση σκέδασης τους σε Q=0 nm '1 να 

είναι ίση με τη μονάδα, ενώ διορθώθηκαν για την σκέδαση της κενής κυψελίδας του δείγματος 

καθώς και του διαλύτη. Για να ληφθούν τα διαγράμματα της σκέδασης σε απόλυτη κλίμακα12' 1 

το νερό χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερο πρότυπο.122'24'
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6.3.6 Πειραματική διάταξη του ΦασματοφΟορισμόμετρο Jasco FT-6300.

Για τη στατική φθορισμομετρική μελέτη χρησιμοποιήθηκε φασματοφθορισμόμετρο Jasco 

6300, που βρίσκεται στο εργαστήριο Φυσικοχημείας Κολλοειδών, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σχήμα 6.21: Φασματοφθορισμόμετρο Jasco FT-6300.

Το φασματοφθορισμόμετρο Jasco FT-6300 περιέχει ως πηγή διέγερσης των υπό μελέτη 

δειγμάτων λάμπα ξένου (Xe) με ισχύ 150W. Η λάμπα ξένου παρέχει συνεχές φάσμα στην 

περιοχή 250-600 nm με μέγιστη ένταση στα 470 nm περίπου. Η σταθερότητα της έντασής 

της, ελέγχεται από μια φωτοδίοδο πυριτίου. Διαθέτει επίσης μονοχρωμάτορες ειδικούς τόσο 

για την ακτινοβολία διέγερσης, όσο και για αυτή της εκπομπής. Το άνοιγμα της δέσμης 

ακτινοβολίας (προσπίπτουσα και εκπεμπόμενη) κυμαίνεται από 2.5-10 nm. Η σάρωση του 

δείγματος σε περιοχή μήκους κύματος από τα 200-900 nm μπορεί να γίνεται με διάφορες 

ταχύτητες που κυμαίνονται από 20 έως 10000 mm/min. Η ανίχνευση της ακτινοβολίας 

φθορισμού γίνεται υπό γωνία 90°, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανίχνευση της ακτινοβολίας 

διέγερσης στην ακτινοβολία του φθορισμού. Η ακτινοβολία φθορισμού περνά από τον 

μονοχρωμάτορα εκπομπής και το σήμα που δημιουργείται καταλήγει στον ανιχνευτή. Με τη 

βοήθεια του ενισχυτή μεταβιβάζεται το τελικό σήμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

6.3.7 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Χρονικά Εξαρτώμενης Απόσβεσης 

Φθορισμού, TRFQ

Τα πειράματα της τεχνικής της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, TRFQ, 

πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του Τμήματος Βιοφυσικής Χημείας, στο Ινστιτούτο 

Φυσικοχημείας Jaroslav Heyrovsky, στην Πράγα.
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Σχήμα 6.22: Εικόνα φασματομέτρου που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των μικυλιακών 
συστημάτων του DPC μέσω της τεχνικής της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, 
TRFQ, σε εργαστήρια του τμήματος Βιοφυσικής Χημείας, στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας

Jaroslav Heyrovsky, στην Πράγα.

Η συγκέντρωση του πυρενίου στα δείγματα ήταν 1.82 mM για το σχηματισμό εξιμερών, ενώ 

όπου επικρατούσε η μονομερής μορφή του πυρενίου η συγκέντρωση ήταν 0.14 mM. Λόγω του 

ότι το οξυγόνο μπορεί να αποσβέσει τον φθορισμό του πυρενίου, τα δείγματα υπέστησαν 

διαδικασία απομάκρυνσης του οξυγόνου. Το πυρένιο διεγειρόταν με ακτινοβολία μήκους 

κύματος 298 nm (δίοδος LED με ρυθμό 300kHz), ενώ η καταγραφή και η μελέτη της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φθορισμού γινόταν στα 380 nm. Η θερμοκρασία 

πραγματοποίησης των πειραμάτων ήταν 25°C.

6.3.8 Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής της Μ έτρησης του Ζήτα Δυναμικού με 

Ανάλυση της Φάσης του Σκεδαζόμενου φωτός

Τα πειράματα μέτρησης του ζήτα Δυναμικού με ανάλυση της φάσης του σκεδαζόμενου 

φωτός πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής 

και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), στην Πάτρα. Στην πιο 

κάτω φωτογραφία φαίνεται το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε.
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Σχήμα 6.23: Εικόνα οργάνου ττου χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ζήτα δυναμικού 
των μικυλιακών συστημάτιον του DPC, (Malvern Zetasizer Nano ZS) σε εργαστήριο του 

Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής 
Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), στην Πάτρα.

Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε όργανο Zetasizer Nano ZS, της εταιρείας Malvern. 

Καθώς η μέτρηση του ζήτα δυναμικού γίνεται ουσιαστικά μέσω της μελέτης της σκέδασης του 

φωτός σε κινούμενα σωματίδια, η οργανολογία του εν λόγω συστήματος έχει πολλά κοινά με 

ένα τυπικό σύστημα DLS.

Σχήμα 6.24: Οργανολογία του συστήματος Zetasizer Nano ZS για τις μετρήσεις ζήτα
δυναμικού.1' ’1
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Αρχικά ένα laser He-Ne, 633 nm (Σημείο 1 στο Σχήμα 6.24), χρησιμοποιείται ως πηγή 

φωτός, το οποίο χωρίζεται σε δύο δέσμες, η πρώτη από τις οποίες αποτελεί την εισερχόμενη 

δέσμη και η δεύτερη τη δέσμη αναφοράς. Η εισερχόμενη δέσμη προσπίπτει στην κυψελίδα του 

δείγματος (Σημείο 2 στο Σχήμα 6.24) και η σκεδαζόμενη ένταση ανιχνεύεται σε γωνία 17°. Ο 

ανιχνευτής (Σημείο 3 στο Σχήμα 6.24) καταγράφει τις μεταβολές της έντασης του 

σκεδαζόμενου φωτός, λόγω της κίνησης των σωματιδίων και στέλνει τις πληροφορίες αυτές 

μέσω του ψηφιακού επεξεργαστή σήματος (Σημείο 4 στο Σχήμα 6.24) στον υπολογιστή, όπου 

μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας υπολογίζεται τελικώς το ζήτα δυναμικό.,vi’vii,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Α ποτελέσματα Μ ελέτης της Α λληλεπίδρασης των 
Ιόντων με τις Μ ονοστιβάδες του DPPC

Η μελέτη της επίδρασης των ανιόντων της σειράς Hofmeister στις μονοστιβάδες 

του DPPC είχε στόχο να δημιουργήσει μια μεγάλη βάση δεδομένων για τις 

μεταβο)Μς στις φυσικοχημικές, στις δομικές και στις ηλεκτρικές ιδιότητες των 

μονοστιβάδων ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη 

καθώς επίσης και της μεταβολής της θερμοκρασίας. Οι τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι οι 

εξής: Τεχνική λήψης ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης - επιφάνειας 

ανά μόριο, π-Α και ΒΑΜ για τις φυσικοχημικές μελέτες και οι GIXD, IliRAS, και 

VSFG για τη λήψη πληροφοριών για τις δομικές ιδιότητες. Από τη θεωρητική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής 

πίεσης-Επιφάνειας ανά μόριο αναμενόταν να προκύψουν ποσοτικοί δείκτες 

αλληλεπίδρασης των ιόντων - λιπιδίων χαρακτηριστικοί για το κάθε ανιόν ως 

συνάρτηση του είδους του ανιόντος και της θερμοκρασίας.

7.1 Αποτελέσματα της Μελέτης των Επιφανειακών Ιδιοτήτων του Φωσφολιπιδίου 

DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα και Ηλεκτρολύτη-Αέρα σε Εύρος 

Θερμοκρασιών μέσω της Λήψης Ισόθερμων Διαγραμμάτων

Τα ισόθερμα διαγράμματα επιφανειακής πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο λήφθηκαν όπως 

περιγράφονται στο Υποκεφάλαιο 6.2.1. Οι φασικές μεταπτώσεις της μονοστιβάδας του DPPC 

μελετήθηκαν στη διεπιφάνεια νερού-αέρα καθώς επίσης και στην παρουσία διαφόρων
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συγκεντρώσεων ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρολυτών όπως για παράδειγμα NaCl, NaBr, 

NaNO}, NaClOi, Nal, NaSCN, NaClOt, NaPF6 και NaBC:4H2o, σε εύρος θερμοκρασιών (8°C, 

12°C, 18°C, 25°C και 32°C). Οι μελέτες αυτές είχαν δύο στόχους. Από τη μελέτη στις 

θερμοκρασίες των 18°C, 25°C και 32°C αναμενόταν να εξαχθούν ποσοτικοί δείκτες 

αλληλεπίδρασης των ιόντων με τα λιπίδια ως συνάρτηση του είδους του ανιόντος και της 

θερμοκρασίας, από τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί ο πλήρης θερμοδυναμικός 

χαρακτηρισμός των αλληλεπιδράσεων ιόντων-λιπιδίου. Στις χαμηλότερες θερμοκρασίες, 

στους 8°C και στους 12°C, αναμενόταν να διευκρινιστεί κατά πόσο η παρουσία ηλεκτρολυτών 

στο υπόστρωμα των μονοστιβάδων του DPPC μπορεί να οδηγήσει τη μονοστιβάδα σε 

περαιτέρω φασικές μεταπτώσεις όμοιες με αυτές που συμβαίνουν στις ψηλότερες 

θερμοκρασίες όπως θα φανεί πιο κάτω.

Με βάση τα πιο πάνω αναμενόταν να προκόψει στην παρούσα εργασία ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός ισόθερμων διαγραμμάτων. Όμως καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της εργασίας 

αυτής προέκυψαν πολλά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούσαν να επιλυθούν άμεσα και έτσι 

χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ενώ και ένας πολύ μεγάλος αριθμός αποτελεσμάτων που προέκυψε 

δεν χρησιμοποιήθηκε, επειδή τα αποτελέσματα δεν ήταν απόλυτα επαναλήψιμα. 

Συγκεκριμένα, η συσκευή Langmuir χάλασε αρκετές φορές και χάθηκε πάρα πολύς χρόνος για 

επιδιόρθωσή της. Ενδεικτικά στην τελευταία βλάβη απαιτήθηκαν 7 μήνες μέχρι να 

αποφασιστεί τελικά η αντικατάσταση της συσκευής. Όπως αναφέρθηκε και στο Υποκεφάλαιο

3.2.4.4 τα πειράματα για τη λήψη ισόθερμων διαγραμμάτων είναι πολύ ευαίσθητα και σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται όλες οι πηγές 

που είναι δυνατόν να προκαλέσουν πειραματικά σφάλματα κατά τη διάρκεια της λήψης της 

ισοθέρμου. Αρχικά, το όλο περιβάλλον της συσκευής θα έπρεπε να ήταν απαλλαγμένο από 

σκόνες και αναθυμιάσεις άλλων πειραμάτων, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, αφού η 

συσκευή δεν ήταν τοποθετημένη σε κατάλληλο δωμάτιο αλλά σε εργαστήριο στο οποίο 

πραγματοποιούνταν και ένας μεγάλος αριθμός άλλων πειραμάτων, μάλιστα πολλές φορές 

συνθετικών πειραμάτων. Επίσης οι δονήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη της ισοθέρμου 

σε οποιοδήποτε στάδιο πραγματοποίησης του πειράματος. Όμως παρόλο που η συσκευή ήταν 

τοποθετημένη σε κατάλληλη βάση (και όχι σε ειδικό τραπέζι) δεν ήταν εφικτό να 

αποφευχθούν πλήρως οι δονήσεις, αφού ακόμα και με απλό ανοιγοκλείσιμο της πόρτας 

επηρεάζονταν τα πειράματα πόσο μάλλον όταν στο εργαστήριο εργάζονταν κάποιες περιόδους 

μέχρι και 8 άτομα. Επίσης στα πειράματα λήψης ισόθερμων διαγραμμάτων απαιτείται η χρήση 

“υπερκαθαρού” νερού, αφού η παρουσία οποιοσδήποτε ακαθαρσίας, έστω και σε ίχνη, 

αλλοιώνει αισθητά τις ισοθέρμους. Όμως για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το νερό, από τη 

συσκευή απόσταξης που υπάρχει στο Τμήμα Χημείας, δεν ήταν πάντα καλής ποιότητας, με
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συνέπεια -  και παρά τον επί πλέον απιονισμό του νερού που γινόταν στο εργαστήριο 

Φυσικοχημείας Κολλοειδών -  να λαμβάνονται συχνά εσφαλμένες ισόθερμες, ενώ πολλές 

φορές ήταν χαμηλή η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. Όλα αυτά τα προβλήματα 

δημιούργησαν πολλές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των πειραμάτων και περιόρισαν σε 

κάποιο βαθμό την έκταση των αποτελεσμάτων.

7.1.1 Μονοστιβάδες του DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα σε Εύρος Θερμοκρασιών

Η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι γνωστό ότι προκαλεί αλλαγές στις φάσεις από τις 

οποίες διέρχεται μια μονοστιβάδα κατά τη συμπίεσή της. Συγκεκριμένα με την αύξηση της 

θερμοκρασίας εμφανίζονται νέες φάσεις οι οποίες είναι λιγότερο οργανωμένες, ή 

μεταβάλλεται το εύρος και η επιφανειακή πίεση στην οποία εμφανίζονται κάποιες από αυτές. 

Όλες οι πιο πάνω παρατηρήσεις αντικατοπτρίζονται στα ακόλουθα ισόθερμα διαγράμματα της 

μονοστιβάδας του DPPC σε θερμοκρασίες από 8°C - 38°C.

Σχήμα 7.1: Ισόθερμα διαγράμματα της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα 
σε εύρος θερμοκρασιών. (Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό συμπίεσης R=10 mm/min 

και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Ο αριθμός και το είδος των φάσεων στις οποίες μεταπίπτει η μονοστιβάδα εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την τιμή της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα η μονοστιβάδα του 

φωσφολιπιδίου DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 17°C 

έως και τους 32°C (Σχήμα 7.1 και 7.2) βρίσκεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις, που
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εμφανίζονται στην ισόθερμο με την παρουσία τεσσάρων διαφορετικών τμημάτων. Αρχικά 

βρίσκεται στην αέρια φάση, (G), η οποία εμφανίζεται σε μηδενική επιφανειακή πίεση και στη 

συνέχεια μεταπίπτει στην υγρή Εκτεταμένη, (LE), και στην υγρή Συμπυκνωμένη (LC), σε 

μεγαλύτερες επιφανειακές πιέσεις, ενώ υπάρχει και το οριζόντιο πλατό που υποδηλώνει 

συνύπαρξη της υγρής εκτεταμένης φάσης με την υγρή συμπυκνωμένη φάση. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας οδηγεί σε μετατόπιση της επιφανειακής πίεσης της φασικής μετάπτωσης σε 

μεγαλύτερες τιμές ενώ το μήκος του πλατό μειώνεται συνεχώς και τείνει προς ένα σημείο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί με την αύξηση της θερμοκρασίας η θερμική κίνηση αυξάνεται με 

αποτέλεσμα η μονοστιβάδα να ευνοείται να βρίσκεται στις λιγότερες οργανωμένες φάσεις, 

δηλαδή ευνοείται θερμοδυναμικά η υγρή εκτεταμένη φάση.11'31 Επίσης στις ψηλότερες 

θερμοκρασίες η μονοστιβάδα καταρρέει σε αισθητά μικρότερες τιμές της επιφανειακής πίεσης.

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
, r 2 

Επιφανειακή ανά Μ όριο, Α /μ ό ρ ιο

Σχήμα 7.2: Ισόθερμο διάγραμμα της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 
25°C με τις διάφορες φάσεις στις οποίες μεταπίπτει. (Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό συμπίεσης 

R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Οι ισόθερμες του DPPC στις χαμηλότερες θερμοκρασίες αποτελούνται από δύο μόνο 

τμήματα. Σε μηδενική επιφανειακή πίεση είναι η συνύπαρξη της υγρής συμπυκνωμένης φάσης 

με την αέρια, ενώ στα 56 Α2/μόριο η μονοστιβάδα μεταπίπτει στην καθαρά υγρή 

συμπυκνωμένη φάση. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 7.3 για τη μονοστιβάδα του 

DPPC στους 12°C.
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Σχήμα 7.3: Ισόθερμο διάγραμμα της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 
12°C με τις διάφορες φάσεις στις οποίες μεταπίπτει. (Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό συμπίεσης 

R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Οι ισόθερμες του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα σε θερμοκρασίες μέχρι και τους 25°C 

ήταν επαναλήψιμες και ήταν πολύ κοντά σε αυτές της βιβλιογραφίας.14"61 Η επαναληψιμότητα 

των ισόθερμων πάνω από καθαρό νερό φαίνεται στα πιο κάτω διαγράμματα για τους 25°C και 

τους 12°C (Σχήμα 7.4). Οι ισόθερμες αυτές έγιναν με διάφορα διαλύματα DPPC που 

παρασκευάστηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α7μόριο

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α’/μόριο

Σχήμα 7.4: Επαναληψιμότητα ισόθερμων διαγραμμάτοιν του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα
στους 25.0 ±  0.1°C (αριστερά) και στους 12.0 ±  0.1°C (δεξιά). (Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό

συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).
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Περαιτέρω πληροφορίες για τις φάσεις και τις φασικές μεταπτώσεις στις οποίες μεταπίπτει 

μια μονοστιβάδα μπορούν να ληφθούν και με την κατάλληλη επεξεργασία των ισόθερμων 

διαγραμμάτων και συγκεκριμένα μέσα από τις τιμές της συμπιεστότητας. Η δισδιάστατη 

συμπιεστότητα, Cs, μιας μονοστιβάδας δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

dA
άπ

Εξίσωση 7.1
/ τ

όπου Α είναι η μοριακή επιφάνεια. Σε μια καθαρή διεπιφάνεια ο συντελεστής συμπιεστότητας 

παίρνει άπειρη τιμή, διότι η επιφανειακή τάση δεν αλλάζει με την αλλαγή της επιφάνειας. Η 

αντίστροφη ποσότητα της συμπιεστότητας είναι γνωστή ως μέτρο της επιφανειακής 

συμπιεστότητας, Cs'1, και χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων μιας 

μονοστιβάδας.

Εξίσωση 7.2
dA Jj

Έτσι οι ιδιότητες συμπιεστότητας των μονοστιβάδων Langmuir μπορούν να προσδιοριστούν 

με απλό τρόπο και άμεσα από τα ισόθερμα διαγράμματα π-Α. Οι διαφορετικές φάσεις στις 

οποίες μεταπίπτει μια μονοστιβάδα, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν διαφορετικές τιμές 

συμπιεστότητας οι οποίες έχουν την ακόλουθη σειρά G > LE > LC > S. Η συνύπαρξη των 

φάσεων δυσκολεύει την περιγραφή και έτσι αποτελεσματική περιγραφή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο για τις καθαρές φάσεις. Για την υγρή εκτεταμένη φάση οι τιμές του Cs' ’ 

κυμαίνονται από τους 12.5-50 mN/m, και για την υγρή συμπυκνωμένη φάση από τους 

100-250 mN/m. [7'9]

Στα πιο κάτω διαγράμματα δίνεται το μέτρο της επιφανειακής συμπιεστότητας, Cs’ , ως 

συνάρτηση της επιφάνειας ανά μόριο και της επιφανειακής πίεσης στις διάφορες 

θερμοκρασίες που μελετήθηκαν οι μονοστιβάδες του DPPC. Στους 12°C και στους 15°C 

επιβεβαιώνεται ότι η μονοστιβάδα στις μη μηδενικές επιφανειακές πιέσεις, σε επιφάνειες 

μικρότερες από 56 Α:/μόριο, μεταπίπτει στην υγρή συμπυκνωμένη φάση. Στις ψηλότερες 

θερμοκρασίες (17°C και 18°C) εμφανίζεται η καθαρή υγρή εκτεταμένη φάση και 

αντικατοπτρίζεται στηο μικρότερης έντασης μέγιστο στο διάγραμμα του Σχήματος 7.5.γ. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα στο Σχήμα 7.5.δ στο οποίο οι τιμές του μέτρου 

συμπιεστότητας της επιφάνειας έχουν τιμές ~ 30 mN/m (υγρή εκτεταμένη φάση) μέχρι 

επιφανειακή πίεση ίση με ~1.7 mN/m και ~ 2.7 mN/m αντίστοιχα στις οποίες εμφανίζεται το
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πλατό συνύπαρξης, ενώ στα -57  Α2/μόριο εμφανίζεται ένα δεύτερο μέγιστο πολύ μεγαλύτερης 

έντασης υποδεικνύοντας τη μετάπτωση στην υγρή συμπυκνωμένη φάση. Οι ίδιες 

παρατηρήσεις προκύπτουν και για τους 22°C και τους 25°C, από τα διαγράμματα στα Σχήματα 

7.5.ε και 7.5.ζ με διαφορά ότι όπως είναι αναμενόμενο, η έκταση της υγρής εκτεταμένης 

φάσης είναι μεγαλύτερη.

"S'?CS —ο— ** > 1 «« g o
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τ *
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Σχήμα 7.5: Διαγράμματα του μέτρου της επιφανειακής συμπιεστότητας, Cs"\ ως συνάρτηση της 
επιφάνειας ανά μόριο (α, γ, ε, η) και της επιφανειακής πίεσης (β, δ, ζ, θ) των μονοστιβάδίον του 

DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα σε διάφορες θερμοκρασίες.

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα (Σχήμα 7.5.η και 7.5.Θ) επιβεβαιώνεται ότι στους 38°C η 

μονοστιβάδα βρίσκεται κυρίως στην υγρή εκτεταμένη φάση, για επιφανειακές πιέσεις 

μεγαλύτερες από μηδέν, ενώ δεν εμφανίζεται καθόλου η υγρή συμπυκνωμένη φάση.

Οι μονοστιβάδες του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα σε όλες τις θερμοκρασίες 

χρησιμοποιούνται ως συστήματα αναφοράς για τη μελέτη της επίδρασης των διαφόρων 

ηλεκτρολυτών σε αυτές όπως θα φανεί στη συνέχεια.

7.1.2 Μονοστιβάδες του DPPC στη Διεπιφάνεια Ηλεκτρολύτη-Αέρα σε Εύρος 

Θερμοκρασιών

7.1.2.1 Θερμοκρασιακό Εύρος 18-32°C

Η επίδραση που προκαλούν τα ανιόντα SCN" και τα NCV σε διάφορες συγκεντρώσεις στα 

ισόθερμα διαγράμματα του DPPC στους 25°C φαίνεται πιο κάτω στο Σχήμα 7.6.

Στην παρουσία των ανιόντων Hofmeister στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας μεταβάλλεται η 

μορφή της ισοθέρμου. Συγκεκριμένα, για μια σταθερή τιμή επιφάνειας ανά μόριο, η 

επιφανειακή πίεση αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. Τα ανιόντα 

επιδρούν ισχυρότερα στην υγρή εκτεταμένη φάση (LE) από ότι στην υγρή συμπυκνωμένη 

(LC), η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία του άλατος. 

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του άλατος επηρεάζεται και το πλατό συνύπαρξης της 

ισοθέρμου, που εμφανίζεται σε μεγαλύτερη επιφανειακή πίεση και μικρότερη επιφάνεια ανά 

μόριο, ενώ το “μήκος” του μειώνεται συνεχώς, υποδηλώνοντας ότι η φάση LE ευνοείται
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θερμοδυναμική παρουσία των αλάτων σε σχέση με την LC. Η αύξηση της επιφανειακής 

πίεσης που παρατηρείται πιθανότατα οφείλεται στην προσρόφηση των ανιόντων στις 

διπολικές κεφαλές του DPPC, με συνέπεια να δημιουργείται επιπλέον ηλεκτροστατική άπωση 

μεταξύ των λιπιδικών μορίων.

Σχήμα 7.6: Ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 
ηλεκτρολύτη-αέρα στους 25UC. Αριστερά φαίνεται η επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων του 

NaSCN και δεξιά του NalNOj. (Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό συμπίεσης R=10 mm/min
και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Εκτός από την αλλαγή της μορφής της ισοθέρμου που προκύπτει με την αύξηση της 

συγκέντρωσης ενός άλατος, διαφορές παρουσιάζονται και με την αλλαγή του είδους του 

ανιόντος που χρησιμοποιείται. Η επίδραση ίδιας συγκέντρωσης των N O / στη μονοστιβάδα 

του DPPC είναι μικρότερη σε σχέση με την επίδραση των ανιόντων SCN' γεγονός που είναι 

αναμενόμενο με βάση τη θέση των δύο ιόντων στη σειρά Hofmeister.

Αντίστοιχα συμπεράσματα αναμένονταν να εξαχθούν και από τα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν στους 32°C στη διεπιφάνεια διαλύματος NaSCN-αέρα και διαλύματος 

Ν3Ν0 3 -αέρα. Η επίδραση των θειοκυανικών ανιόντων διαφόρων συγκεντρώσεων στη 

μονοστιβάδα του DPPC στους 32°C φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 7.7.
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Επιφάνεια ανά μόριο, Α /μόριο

Σχήμα 7.7: Ισόθερμα διαγράμματα π-Α για μονοστιβάδες του DPPC στη διεπιφάνεια
διαλυμάτων NaSCN-αέρα στους 32“C.

Παρουσία των ανιόντων ΝΟΓ, τα οποία δεν αναμένεται να έχουν τόσο ισχυρή επίδραση όσο 

τα SCN', προέκυψαν πολλά προβλήματα επαναληψιμότητας. Λόγω της ψηλής θερμοκρασίας 

παρατηρείται εξάτμιση του διαλύματος του ηλεκτρολύτη κατά τη διάρκεια λήψης της 

ισοθέρμου, με αποτέλεσμα η μονοστιβάδα στη διεπιφάνεια του αέρα να επηρεάζεται σε κάθε 

πείραμα σε διαφορετικό βαθμό και να μην λαμβάνονται επαναλήψιμα αποτελέσματα όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 7.8.α για την επίδραση ηλεκτρολύτη συγκέντρωσης 0.1 Μ. Παρόμοια 

προβλήματα παρατηρήθηκαν σε όλες τις συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη που 

χρησιμοποιήθηκε. Παρόλα αυτά στη διεπιφάνεια νερού-αέρα η επαναληψιμότητα στα 

ισόθερμα διαγράμματα, στους 32°C ήταν πολύ καλύτερη (Σχήμα 7.8.β).

Επιφάνεια ανά μόριο, Α /μόριο

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Επιφάνεια ανά μόριο, Α~/μόριο

Σχήμα 7.8: Επαναληψιμότητα ισόθερμων διαγραμμάτο>ν του DPPC στους 32.0+ 0.1°C στη
διεπιφάνεια (α) 0.1 Μ NaNO^-αέρα και (β) νερού-αέρα. (Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό

συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).
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Λόγω του πιο πάνω προβλήματος αλλά και όλων των υπόλοιπων προβλημάτων που 

προέκυψαν με τη συσκευή δεν υπήρχε χρόνος για επιπλέον προσπάθειες και μελέτες. 

Παρομοίως αποφασίστηκε να μη μελετηθούν οι μονοστιβάδες στους 18°C, με τελικό 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει εφαρμογή των θεωρητικών μοντέλων για τον πλήρη 

θερμοδυναμικό χαρακτηρισμό των μονοστιβάδων.

7.1.2.2 Θερμοκρασιακό Εύρος 8-12°C

Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι δυνατό να 

επιτρέψει τη δημιουργία νέων φασικών μεταπτώσεων στις μονοστιβάδες τασιενεργών 

μορίων.1 Μ| Στα πλαίσια όμως της παρούσας εργασίας έχει βρεθεί ότι η παρουσία αυξανόμενης 

συγκέντρωσης ηλεκτρολύτη στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας στους 8°C και στους 12°C 

οδηγεί σε περαιτέρω φασικές μεταπτώσεις, όμοιες με αυτές που συμβαίνουν στις ψηλότερες 

θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, στη μονοστιβάδα του DPPC στους 12°C και σε μεγάλες 

επιφάνειες ανά μόριο παρατηρείται συνύπαρξη της υγρής συμπυκνωμένης φάσης με την αέρια. 

Με μείωση της επιφάνειας η μονοστιβάδα μεταπίπτει στην υγρή συμπυκνωμένη φάση, ενώ 

παρουσία ηλεκτρολυτών εμφανίζονται η καθαρή αέρια, η υγρή εκτεταμένη και η 

συμπυκνωμένη φάση καθώς επίσης και το πλατό συνύπαρξης της υγρής εκτεταμένης με την 

υγρή συμπυκνωμένη φάση.

Στα ισόθερμα διαγράμματα των Σχημάτων 7.9-7.16 αντικατοπτρίζονται όλα τα πιο πάνω και 

συγκεκριμένα φαίνεται η επίδραση αυξανόμενης συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών NaCl, 

NaBr, NaNO,, Nal, NaC104, NaSCN, NaPF6, NaBC24H20.

  DPPC
0,25M NaCl

 0.75M NaCl
1,5M NaCl 

 2,0M NaCl

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α~/μόριο

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο

Σχήμα 7.9: Επίδραση NaCl στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC στους
12UC. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό

συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).
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Σχήμα 7.10: Επίδραση NaBr στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC στους 
12°C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό 

συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη η επιφανειακή πίεση για συγκεκριμένη 

επιφάνεια ανά μόριο αυξάνεται, ενώ και το πλατό συνύπαρξης της υγρής εκτεταμένης φάσης 

με την υγρή συμπυκνωμένη φάση γίνεται πιο ορατό.

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Επιφάνεια ανά μόριο, Α~/μόριο

Σχήμα 7.11: Επίδραση NaNO., στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC 
στους 12°C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με 

ρυθμό συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Ευδιάκριτες και σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται όχι μόνο με την αλλαγή της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη αλλά και με την αλλαγή του είδους του ανιόντος του 

ηλεκτρολύτη.
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ΟΡΚ
Ο. 1Μ Nal 
0.25Μ Nal 
0.5Μ Nal 
0.75Μ Nal 
l.OMNal

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο

DPPC 
0.1 Μ Nal 
0.25Μ Nal 
0.5Μ Nal 
0.75M Nal 
1 .OM Nal

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο

Σχήμα 7.12: Επίδραση Nal στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC στους 
12°C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό 

συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Όσο πιο χαοτροπικά χαρακτήρα έχει το ανιόν του ηλεκτρολύτη τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

μεταβολές στα ισόθερμα διαγράμματα. Πολύ σημαντικό είναι ότι όσο χαοτροπικότερο είναι το 

ανιόν του άλατος που χρησιμοποιείται, τόσο πιο μικρή συγκέντρωση ηλεκτρολύτη απαιτείται 

για την εμφάνιση του πλατό συνύπαρξης στην ισόθερμο.

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α~/μόριο

60ε 
ζ
Ε. 5 0 - c  e

- -  40 C

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, ΑΎμόριο

 DPPC
  0.1 Μ NaC104

0.25Μ NaC104 
0.5Μ NaC104 

0.75Μ NaC104

Σχήμα 7.13: Επίδραση NaC104 στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC 
στους 12"C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με 

ρυθμό συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).
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40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο

60
ΙΖ  

. 50 ■ 

6
· -  40 C

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, ΑΥμόριο

  DPPC
  0.1 Μ NaSCN
 0.25 Μ NaSCN

0.5 Μ NaSCN 
  0.75 Μ NaSCN

Σχήμα 7.14: Επίδραση NaSCN στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC 
στους 12°C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με 

ρυθμό συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α /μόριο

DPPC 
O .lM N aPF, 

0.25Μ NaPFfl

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α /̂μόριο

Σχήμα 7.15: Επίδραση NaPF6 στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC στους 
12°C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με ρυθμό 

συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Τη μεγαλύτερη επίδραση στις μονοστιβάδες του DPPC προκαλεί το τετραφαινυλοβορικό 

ανιόν ακόμα και στις πολύ μικρές συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκε όπως φαίνεται στα 

διαγράμματα του Σχήματος 7.16.
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Σχήμα 7.16: Επίδραση NaBC24H2() στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC 
στους 12“C. (Το δεξιά διαγραμμα αποτελεί μεγέθυνση του αριστερά. Οι ισόθερμες λήφθηκαν με 

ρυθμό συμπίεσης R=10 mm/min και χρόνο εξάτμισης του διαλύτη, t=15 min).

Από τα πιο κάτω ισόθερμα διαγράμματα π-Α, στα οποία φαίνεται συγκριτικά η επίδραση 

0.25 Μ και 0.75 Μ διαφόρων αλάτων του νατρίου, επιβεβαιώνεται ότι όσο πιο χαοτροπικό 

είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη τόσο μεγαλύτερες και πιο ευδιάκριτες είναι οι μεταβολές. Η 

σειρά επίδρασης είναι C1‘ < Br‘ < ΝΟ.Γ < Γ < C104~ < SCN' < PF6' < BC24H20', η οποία είναι 

σύμφωνη με τη σειρά Hofmeister.

DPPC
0.75 Μ NaCl 
0 75 Μ NaBr 
0 75 Μ N aN 03 

0.75 Μ Nal 
0.75 Μ NaCIO, 

0.75 Μ  NaSCN

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α /μόριο
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο

DPPC
0.25 Μ  NaCl 
0.25 Μ N aN 03 

0 25 Μ Nal 
0.25 Μ NaCIO, 

0.25 Μ  NaSCN

Σχήμα 7.17: Ισόθερμα διαγράμματα π-Α της μονοστιβάδας του DPPC απουσία και παρουσία 
διαφόρων ηλεκτρολυτών συγκεντρώσεως 0.25 Μ (αριστερά διάγραμμα) και 0.75 Μ (δεξιά

διάγραμμα) σε θερμοκρασία 12“C.

Οι νέες φασικές μεταπτώσεις και η δημιουργία των νέων φάσεων επιβεβαιώνονται και από 

τα διαγράμματα του μέτρου της επιφανειακής συμπιεστότητας, Cs_1, ως συνάρτηση της 

διαθέσιμης επιφάνειας ανά μόριο για τις μονοστιβάδες του DPPC στους 12°C παρουσία των
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διαφόρων ηλεκτρολυτών. Τόσο στην απουσία όσο και παρουσία των διαφόρων ηλεκτρολυτών 

είναι εμφανής μία ψηλή κορυφή μεταξύ 40-56 Α2/μόριο και 40-65 Α2/μόριο αντίστοιχα. Οι 

κορυφές αυτές υποδεικνύουν την εμφάνιση της υγρής συμπυκνωμένης φάσης. Με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη εμφανίζεται και δεύτερη μικρότερη κορυφή σε 

μεγαλύτερη επιφάνεια ανά μόριο, η οποία υποδεικνύει την εμφάνιση της υγρής εκτεταμένης 

φάσης. Οσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη τόσο μεγαλύτερο είναι το 

εύρος της κορυφής αυτής επιβεβαιώνοντας ότι η υγρή εκτεταμένη φάση ευνοείται 

θερμοδυναμικά στην παρουσία των ιόντων. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και όσο 

χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται όπως φαίνεται στα πιο 

κάτω διαγράμματα.
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Επιφάνεια ανά μόριο, Α2 ,μόριο

Σχήμα 7.18: Διαγράμματα του μέτρου της επιφανειακής συμπιεστότητας, Cs"\ ως συνάρτηση της 
επιφάνειας ανά μόριο της μονοστιβάδας του DPPC παρουσία εύρους συγκεντρώσεων διαφόρων

ηλεκτρολυτών στους 12°C.

Στους 8 °C και στους 12°C οι ισόθερμες της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού- 

αέρα είναι όμοιες. Όμως η παρουσία ίδιας συγκέντρωσης συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη δεν 

προκαλεί τις ίδιες μεταβολές στις δύο θερμοκρασίες όπως γίνεται αντιληπτό από τα 

διαγράμματα της επίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων των NCV του Σχήματος 7.19.
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Επιφάνεια ανά μόριο, Α2/μόριο
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 0.1 Μ NaNOj

 0.25 Μ NaNOj
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1.0 Μ  NaNO, 
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Επιφάνεια ανά μόριο, Α “/μόριο

Σχήμα 7.19: Επίδραση των NOj στα ισόθερμα διαγράμματα π-Α στη μονοστιβάδας του 
DPPC στους 8°C (αριστερά διάγραμμα) και στους 12"C (δεξιά διάγραμμα).

Συγκεκριμένα, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερη συγκέντρωση του 

ηλεκτρολύτη απαιτείται για τη δημιουργία νέων φάσεων και την εμφάνιση της υγρής 

εκτεταμένης φάσης και του πλατό συνύπαρξής της με την υγρή συμπυκνωμένη φάση. Στους 

8°C ακόμα και σε συγκέντρωση 1.5 Μ NaNOj δεν δημιουργείται και δεν εμφανίζεται το 

πλατό, ενώ στους 12°C εμφανίζεται στις ψηλές αυτές συγκεντρώσεις.

7.2 Αποτελέσματα του Χαρακτηρισμού των Διαφόρων Φάσεων της Μονοστιβάδας 

του DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα και Ηλεκτρολύτη-Αέρα σε Διάφορες 

Θερμοκρασίες μέσω της Τεχνικής της Μικροσκοπίας Γωνίας Brewster

Η οπτική μελέτη των μονοστιβάδων των τασιενεργών μορίων στη διεπιφάνεια υδατικού 

διαλύματος-αέρα απουσία και παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών για τη λήψη πληροφοριών 

που αφορούν τη διευθέτηση και τον τρόπο οργάνωσης των μορίων της μονοστιβάδας στις 

διάφορες φάσεις έγινε μέσω της μικροσκοπίας γωνίας Brewster, ΒΑΜ. Μέσω της τεχνικής 

αυτής αναμενόταν να χαρακτηρισθούν όλες οι μονοστιβάδες για τις οποίες λήφθηκαν τα 

ισόθερμα διαγράμματα, τόσο στην απουσία όσο και στην παρουσία των ηλεκτρολυτών σε 

διάφορες θερμοκρασίες. Για την πραγματοποίηση των εν λόγω μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε 

το όργανο που βρίσκεται στο εργαστήριο Φυσικοχημείας Κολλοειδών. Ομως εκτός από τα 

συνεχόμενα προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά τη λήψη των ισόθερμων διαγραμμάτων 

και αναφέρθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, βλάβη παρουσίασε και το μικροσκόπιο 

γωνίας Brewster τη χρονική στιγμή στην οποία θα γίνονταν εκτεταμένοι χαρακτηρισμοί των 

μονοστιβάδων μέσω της τεχνικής αυτής. Η επιδιόρθωσή του διήρκησε 8 μήνες, με αποτέλεσμα 

να καταστεί αδύνατη η λήψη περαιτέρω μετρήσεων. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά
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στα περιορισμένα αποτελέσματα που είχαν ληφθεί σε προγενέστερο χρόνο. Μελετήθηκαν οι 

φασικές μεταπτώσεις των μονοστιβάδων του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - αέρα και 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaSCN στους 25°C και στους 12°C, με λήνμη 

χαρακτηριστικών εικόνων καθόλη τη διάρκεια της συμπίεσης της υπό μελέτη μονοστιβάδας.

7.2.1 Μ ο ν ο σ τ ιβ ά δ ε ς  D P P C  σ τους 25°C  

Οι μορφολογίες των νησίδων των μονοστιβάδων του DPPC έχουν μέχρι στιγμής μελετηθεί 

από διάφορους ερευνητές κατά τα τελευταία χρόνια μέσω των τεχνικών της φασματοσκοπίας 

φθορισμού και πιο πρόσφατα μέσω της μικροσκοπίας γωνίας Brewster.11 °'ls| Στη βιβλιογραφία 

οι νησίδες της υγρής συμπυκνωμένης φάσης της μονοστιβάδας μιας εναντιομερούς μορφής 

του DPPC έχουν αναφερθεί ότι έχουν τη μορφή triskelion, με τρία δηλαδή σκέλη, όπως 

φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα.

Σχήμα 7.20: Μορφολογία τριών σκελών χαρακτηριστική για την εναντιομερή
μορφή των λιπδίων το DPPC.

Ομως η ακριβής μορφή των νησίδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το ρυθμό 

συμπίεσης της μονοστιβάδας. Έχει αναφερθεί ότι σε χαμηλούς ρυθμούς συμπίεσης οι νησίδες 

έχουν τη μορφή τριών σκελών, ή έχουν σιγμοειδές σχήμα (S). Σε ενδιάμεσους ρυθμούς 

συμπίεσης οι βραχίονες/σκέλη των νησίδων του DPPC αποκτούν διακλαδώσεις ενώ με 

αύξηση των ρυθμών συμπίεσης αυξάνεται και ο αριθμός των διακλαδώσεων σε κάθε 

βραχίονα. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ο ρυθμός συμπίεσης ήταν 10 mm/min για κάθε 

έμβολο και κατά τη μελέτη της μονοστιβάδας έχουν παρατηρηθεί νησίδες με διαφορετικούς 

αριθμούς βραχιόνων (3 ή περισσότερες) όπως φαίνεται στις εικόνες του Σχήματος 7.21.
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Σχήμα 7.21: Μορφολογικά χαρακτηριστικά των νησίδων της υγρής συμπυκνωμένης φάσης της
μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 25°C. Οι εικόνες αντιστοιχούν στις 

συνθήκες α) π=12.0 mN/m, Α=59.7 Α2/μόριο, β) π=12.5 mN/m, Α=57.1 Α2/μόριο.

7.2.1.1 Μ ο ν ο σ τ ιβ ά δ ε ς  D P P C  σ τη  Δ ιε π ιφ ά ν ε ια  Ν ε ρ ο ύ -Α έ ρ α

Στις ισότροπες φάσεις που παρατηρούνται σε μεγάλες τιμές επιφάνειας ανά μόριο, δηλαδή 

στην αέρια και στην υγρή εκτεταμένη φάση, δεν αναμένεται να παρατηρούνται επιφανειακές 

μορφολογίες. Πράγματι, σε επιφάνεια 107 Α2/μόριο (Εικόνα α, Σχήματος 7.22) η εικόνα είναι 

ομογενής και εντελώς σκούρα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η μονοστιβάδα βρίσκεται στην 

αέρια φάση. Παρόμοια ομοιόμορφη εικόνα (αλλά με ελαφρά μεγαλύτερη λαμπρότητα) 

παρατηρείται και για επιφάνεια 79 Α2/μόριο (Εικόνα β, Σχήματος 7.22), επιβεβαιώνοντας ότι 

και η υγρή εκτεταμένη φάση είναι ομογενής, και τα μόρια σε αυτή τη φάση δεν βρίσκονται σε 

ανισοτροπική διευθέτηση. Η εμφάνιση των πρώτων ευδιάκριτων νησίδων της LC φάσης της 

μονοστιβάδας του DPPC συμβαίνει με την εμφάνιση του πλατό συνύπαρξης της υγρής 

εκτεταμένης με την υγρή συμπυκνωμένη φάση. Στα αρχικά σημεία του πλατό οι νησίδες είναι 

κυκλικές, ενώ με την περαιτέρω συμπίεση της μονοστιβάδας οι νησίδες μεγαλώνουν και 

αποκτούν τα συνήθη μορφολογικά χαρακτηριστικά των μορίων του DPPC (Εικόνα γ, 

Σχήματος 7.22). Οι νησίδες είναι κυρίως δομές με 3 σκέλη αν και κάποιες νησίδες μπορούν να 

έχουν περισσότερους λοβούς. Η αύξηση της αντίθεσης φωτεινότητας της σκοτεινής υγρής 

εκτεταμένης φάσης με τη φωτεινή υγρή συμπυκνωμένη φάση υποδεικνύει τη διαφορετική 

λιπιδική πυκνότητα στην κάθε φάση. Οι νησίδες της LC είναι λιγότερο συμπιέσιμες και έχουν 

μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από ότι η LE φάση. Ο αριθμός και το μέγεθος των νησίδων που 

σχηματίζονται αυξάνονται με επιπλέον συμπίεση (Εικόνα δ, Σχήματος 7.22). Μέχρι το τέλος 

του πλατό οι σχηματιζόμενες νησίδες έχουν μεγαλώσει αρκετά και έρχονται σε επαφή. Με 

επιπλέον συμπίεση η πίεση αυξάνεται και παρατηρείται πρόσκρουση της μίας νησίδας στην 

άλλη (Εικόνα ε, Σχήματος 7.22). Σε επιφανειακή πίεση ~15 mN/m περίπου, οι κρύσταλλοι της 

LC φάσης δημιουργούν διατάξεις μεγάλης λιπιδικής πυκνότητας και χάνεται η
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χαρακτηριστική τους διαμόρφωση αφού παραμορφώνονται. Μεταξύ αυτών των πυκνά 

διευθετημένων νησίδων παρατηρούνται και κάποιες σκοτεινές ζώνες που υποδεικνύουν την 

πιθανή μετασταθή παρουσία περιοχών LE φάσης. Οι ζώνες αυτές περιορίζονται συνεχώς 

(Εικόνα ζ, Σχήματος 7.22) και οι οποιεσδήποτε ατέλειες υπάρχουν εξαφανίζονται εντελώς. 

Έτσι η εικόνα ΒΑΜ για τη μονοστιβάδα του DPPC γίνεται και πάλι ομοιογενής, αλλά με 

μεγαλύτερη φωτεινότητα λόγω της δημιουργίας του υμενίου της υγρής συμπυκνωμένης φάσης 

στη διεπιφάνεια.
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Σχήμα 7.22: Εικόνες ΒΑΜ της υγρής συμπυκνωμένης φάσης του DPPC στη διεπιφάνεια νερού- 
αέρα στους 25UC. Οι εικόνες αντιστοιχούν α) π=0.2 mN/m, Α=107 Α2/μόριο, β) π=6.2 mN/m, Α=79 

Α2/μόριο, γ) π=11.8 mN/m, Α=61 Α2/μόριο, δ) π=12.5 mN/m, Α=57 Α2/μόριο, ε) π=13.2 mN/m, 
Α=55 Α2/μόριο, ζ) π=15.9 mN/m, Α=52 Α2/μόριο k u i  η) π=20.0 mN/m, Α=50 Α2/μόριο.

7.2.1.2 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Διαφόρων Συγκεντρώσεων NaSCN-Αέρα

Στα Σχήματα 7.23 και 7.24 φαίνεται η επίδραση της αυξανόμενης συγκέντρωσης NaSCN 

στη δομή, στο μέγεθος και στο σχήμα των νησίδων της υγρής συμπυκνωμένης φάσης σε 

επιφάνειες ανά μόριο ίσες με Α=63.5±0.5 Α2/μόριο και Α=60.5±0.5 Α2/μόριο, αντίστοιχα.
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Σχήμα 7.23: Εικόνες ΒΑΜ της υγρής συμπυκνωμένης φάσης του DPPC στη διεπιφάνεια 
διαφόρων συγκεντρίόσεων NaSCN-αέρα στους 25UC σε επιφάνεια ανά μόριο ίσο με Α=63.5±0.5 

Α2/μόριο. Οι εικόνες αντιστοιχούν α) στην απουσία ηλεκτρολύτη π=11.5 mN/m, β) σε 0.25 Μ 
NaSCN 71=17.7 mN/m, γ) σε 0.75 Μ NaSCN και π=23.6 mN/m.
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Σχήμα 7.24: Εικόνες ΒΑΜ της υγρής συμπυκνίομένης φάσης του DPPC στη διεπιφάνεια 
διαφόρων συγκεντρώσεων NaSCN-αέρα στους 25UC σε επιφάνεια ανά μόριο ίσο με Α=60.5±0.5 

Α2/μόριο. Οι εικόνες αντιστοιχούν α) στην απουσία ηλεκτρολύτη π=12.0 mN/m, β) σε 0.25 Μ 
NaSCN 7Γ=18.7 mN/m, γ) σε 0.75 Μ NaSCN και π=25.3 mN/m.

Παρουσία των SCN' στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας προκαλούνται αλλαγές τόσο στο 

μέγεθος όσο και στο σχήμα των νησίδων της LC. Παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης του 

συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή της λιπιδικής πυκνότητας 

για συγκεκριμένη επιφάνεια ανά μόριο. Επίσης με την αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων 

το μέγεθος των νησίδων μειώνεται, τα σχήματα των τομέων γίνονται πιο κυκλικά ενώ χάνεται 

και η χαρακτηριστική triskelion μορφή τους.

Το σχήμα των νησίδων της υγρής συμπυκνωμένης φάσης που σχηματίζονται στη διεπιφάνεια 

μπορούν να αναλυθούν με βάση τον ανταγωνισμό δύο δυνάμεων (Υποκεφάλαιο 3.3.2.1), 

δηλαδή της γραμμικής τάσης, λ, η οποία οδηγεί σε στρογγυλεμένα, κυκλικά και συμπαγή 

σχήματα και της ηλεκτροστατικής άπωσης, που διαμορφώνει πιο στενά, επιμήκη και με 

πολλές διακλαδώσεις σχήματα.1'9'2' 1 Το ακριβές σχήμα, εξαρτάται από τη συμμετοχή των δύο
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αυτών δυνάμεων και εκτός των άλλων εξαρτάται από το είδος της διπολικής κεφαλής. 

Συγκεκριμένα όταν οι πολικές κεφαλές είναι μη ιοντικές, η γραμμική τάση υπερισχύει των 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων και συνεπώς τα σχήματα είναι πιο κυκλικά, ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει όταν οι λιπιδικές κεφαλές φέρουν κάποιο φορτίο.

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν στην παρουσία των ηλεκτρολυτών, οι νησίδες με την 

αύξηση της συγκέντρωσής τους γίνονται πιο κυκλικές, υποδεικνύοντας ότι η γραμμική τάση 

γίνεται ισχυρότερη από ότι οι ηλεκτροστατικές απώσεις. Από αυτό συμπεραίνεται ότι τα 

ανιόντα δεν προσροφούνται ισχυρά στις κεφαλές των φωσφολιπιδίων DPPC και δεν 

επηρεάζουν ισχυρά την LC φάση στους 25°C, αφού κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία επιμηκών και διακλαδισμένων σχημάτων. Συνεπώς τα ανιόντα που βρίσκονται στο 

υπόστρωμα λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας και κάνουν θωράκιση του διπολικού 

δυναμικού των πολικών κεφαλών του DPPC, εξασθενώντας τις ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις.

Αντίστοιχα αποτελέσματα και συμπεράσματα προέκυψαν και κατά τη μελέτη της 

μονοστιβάδας του DPPC στην παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών στους 22°CJ22"241 Στις 

εικόνες του Σχήματος 7.25 φαίνεται η επίδραση των διάφορων χαοτροπικών ανιόντων 

συγκέντρωσης 1 Μ στις νησίδες των λιπιδίων του DPPC.

Σχήμα 7.25: Εικόνες ΒΑΜ της υγρής συμπυκνωμένης φάσης του DPPC παρουσία ηλεκτρολυτών 
συγκέντρ<οσης 1 Μ (Από αριστερά προς τα δεξιά: νερό, NaCl, NaBr, NaN03,NaI, NaSCN) σε 

επιφάνεια ανά μόριο ίση με 56.0 ±  1 Α2/μόριο.'221

7.2.2 Μονοστιβάδες DPPC στους 12°C

Οι φάσεις στις οποίες μεταπίπτουν οι μονοστιβάδες του DPPC στους 12°C εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από το είδος και τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο υπόστρωμα, όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Αυτό επιβεβαιώθηκε και μέσα από τις 

εικόνες ΒΑΜ που λήφθηκαν κατά τη μελέτη των εν λόγω μονοστιβάδων.
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7.2.2.1 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα

Οι ισόθερμες του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C, αποτελούνται από δύο 

μόνο τμήματα. Σε μηδενική πίεση παρατηρείται συνύπαρξη μιας συμπυκνωμένης φάσης με 

την αέρια, ενώ στα 56 Α2/μόριο η μονοστιβάδα μεταπίπτει σε συμπυκνωμένη φάση. Οι 

χαρακτηριστικές μορφολογίες του DPPC δεν εμφανίζονται κατά τη μελέτη της μονοστιβάδας 

του σε αυτές τις θερμοκρασίες σε καμιά επιφανειακή πίεση.

Ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες ανά μόριο δημιουργούνται διατάξεις μεγάλης λιπιδικής 

πυκνότητας. Οι μεγάλες αυτές περιοχές υποδεικνύονται στις εικόνες (Σχήμα 7.26.α και 7.26.β) 

με το πιο φωτεινό χρώμα ενώ οι σκοτεινές ζώνες δείχνουν και την παρουσία κάποιας 

ισότροπης φάσης. Μεταξύ των μεγάλων φωτεινών περιοχών της συμπυκνωμένης φάσης είναι 

εμφανείς και κάποιες μικρές κυκλικές νησίδες του DPPC. Με περαιτέρω συμπίεση της 

μονοστιβάδας οι σκοτεινές ζώνες της αέριας φάσης περιορίζονται συνεχώς υποδεικνύοντας τη 

μετάπτωση στην καθαρά συμπυκνωμένη φάση (Σχήματα 7.26.γ και 7.26.δ). Ό πω ς κατέστη 

φανερό από τις μετρήσεις GIXD, οι οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια, αυτή είναι η LC.

Σχήμα 7.26: Εικόνες ΒΑΜ της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C. 
Οι εικόνες αντιστοιχούν α) π=0.0 mN/m, Α=80.5 Α2/μόριο, β) π=0.1 mN/m, Α=60.3 Α2/μόριο, γ) 

π=5.8 mN/m, Α=54.3 Α2/μόριο, δ) π=34.6 mN/m, Α=47.8 Α2/μόριο.

7.2.2.2 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Διαφόρων Συγκεντρώσεων NaSCN-Αέρα

Η δημιουργία νέων φάσεων στη μονοστιβάδα του DPPC στην παρουσία αυξανόμενης 

συγκέντρωσης NaSCN επιβεβαιώνεται από τις εικόνες ΒΑΜ που λήφθηκαν, κάποιες από τις 

οποίες φαίνονται στο Σχήμα 7.27. Όπως γίνεται αντιληπτό με την αύξηση της συγκέντρωσης 

του NaSCN επανεμφανίζονται οι χαρακτηριστικές νησίδες του DPPC, οι οποίες έχουν κυκλική 

μορφή. Για μια συγκεκριμένη επιφάνεια ανά μόριο η αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της λιπιδικής πυκνότητας.

Μια σημαντική και ευδιάκριτη διαφορά παρατηρείται στις εικόνες που λήφθηκαν σε 

επιφάνεια ίση με Α=120±1 Α2/μόριο. Στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στη μονοστιβάδα του DPPC
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συνυπάρχουν η συμπυκνωμένη φάση με την αέρια και εμφανίζονται νησίδες με μεγάλη 

λιπιδική πυκνότητα, ενώ παρουσία των SCN' οι μονοστιβάδες του DPPC στην ίδια επιφάνεια 

ανά μόριο βρίσκονται στην αέρια φάση. Η διαφορά στη φωτεινότητα των εικόνων αυτών 

οφείλεται επομένως στις διαφορετικές φάσεις. Στις ενδιάμεσες επιφάνειες υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση των σχηματιζόμενων νησίδων παρουσία των ιόντων σε σχέση με το καθαρό 

νερό, ενώ σε επιφάνεια Α=45±1 Α2/μόριο όλες οι μονοστιβάδες βρίσκονται στη 

συμπυκνωμένη φάση. Στις συνθήκες αυτές η εικόνα είναι φωτεινή αποδεικνύοντας την ύπαρξη 

των μεγάλων νησίδων της υγρής συμπυκνωμένης φάσης.

Σ χ ή μ α  7.27: Ε ικ ό νες  ΒΑΜ τη ς  μονο σ τ ιβ ά δα ς  του DPPC στη  δ ιεπ ιφ άνε ια  υ δατικού  δ ια λύ μα το ς -  

αέρα α π ουσ ία  κ α ι π αρ ου σ ία  δ ιαφ όρω ν συγκεντρίόσεω ν NaSCN σ του ς  12°C. Ο ι εικόνες  

αντ ισ το ιχούν  σε επ ιφ άνειες ανά μό ρ ιο  α) Α=120±1 Α 2/μόριο, β) Α=80±1 Α 2/μόριο, 

γ) Α=70±1 Α 2/μόριο, δ) Α=60±1 Α 2/μόριο, ε) Α=45±1 Α 2/μόριο.
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7.3 Αποτελέσματα του Χαρακτηρισμού της Κρυσταλλικής Δομής των 

Μονοστιβάδων του DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα και Ηλεκτρολύτη-Αέρα 

στους 12°C με την Τεχνική Περίθλασης Ακτίνων X υπό Μκρή Γωνία

Τα πειράματα περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία, GIXD, πραγματοποιήθηκαν όπως 

περιγράφηκαν στο Υποκεφάλαιο 6.2.3. Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν η καλύτερη 

κατανόηση της διευθέτησης των λιπιδικών μορίων του DPPC που απαρτίζουν τη μονοστιβάδα 

στη διεπιφάνεια νερού - αέρα καθώς επίσης και των μεταβολών που προκαλούν τα ανιόντα 

στην κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC στους 12°C. Μέσω της τεχνικής αυτής 

μελετήθηκαν οι συμπυκνωμένες φάσεις των μονοστιβάδων του DPPC στη διεπιφάνεια 

υδατικού διαλύματος - αέρα απουσία και παρουσία 0.1, 0.25 και 0.75 Μ των ηλεκτρολυτών 

NaNC>3, NaSCN, NaC10 4  και NaPFf, καθώς επίσης και 5.10'6 Μ, 5 .10'5 Μ, 5 .10'4 Μ του 

NaBC24H2o σε επιφανειακές πιέσεις 10, 20, 30, 40, 50 και 60 mN/m (ανάλογα με τη μορφή της 

ισοθέρμου - έκταση της συμπυκνωμένης φάσης).

7.3.1 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα

Αρχικά μελετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν οι κρυσταλλικές φάσεις της μονοστιβάδας του 

DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα, που αποτελούν απαραίτητο σύστημα αναφοράς για την 

περαιτέρω μελέτη των ιοντικών επιδράσεων.

Στα διαγράμματα πλοκής της μονοστιβάδας του DPPC σε όλες τις επιφανειακές πιέσεις που 

μελετήθηκε το σύστημα (Σχήμα 7.28) εμφανίζονται δύο κορυφές περίθλασης. Η πρώτη 

εμφανίζεται σε μη μηδενικές τιμές του διανύσματος σκέδασης, Qz>0 και η δεύτερη σε τιμή Q, 

ίση με το μηδέν. Η παρουσία των δύο κορυφών υποδεικνύει τη δημιουργία παραμορφωμένου 

εξαγωνικού πλέγματος. Η κορυφή που εμφανίζεται πάνω από το επίπεδο αποτελεί 

αλληλεπικάλυψη δύο κορυφών, όπως συζητήθηκε στο θεωρητικό μέρος και στην περίπτωση 

αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει μόνο με διαδικασία προσαρμογής δεδομένων.*23-25'291 Στο 

Σχήμα 7.28 φαίνονται τα διαγράμματα πλοκής των διορθωμένων εντάσεων των ακτίνων X ως 

συνάρτηση της συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης εντός επιπέδου Qxy και της 

συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης εκτός επιπέδου Qz για τη μονοστιβάδα του DPPC στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C σε διάφορες επιφανειακές πιέσεις.
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10 mN/in 20 mN/m 30 mN/m 40 mN/m

Qxy (A '1)

Σχήμα 7.28: Διαγράμματα πλοκής των διορθωμένων εντάσεων των ακτίνων X ως συνάρτηση των 
συνιστωσών Q„ και Q, του διανύσματος σκέδασης εντός επιπέδου και της συνιστώσας του 

διανύσματος σκέδασης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12UC σε 
επιφανειακές πιέσεις α) 10 mN/m, β) 20 mN/m, γ) 30 mN/m και δ) 40 mN/m.

Οι κορυφές που οφείλονται στην περίθλαση εντός του επιπέδου λαμβάνονται ως 

Λορεντζιανές, ενώ οι κορυφές στην εκτός επιπέδου κατεύθυνση ως Γκαουσσιανές. Πιο κάτω 

φαίνεται ένα παράδειγμα της διαδικασίας ανάλυσης και προσαρμογής των αποτελεσμάτων που 

έχουν προκύψει και συγκεκριμένα για τη μονοστιβάδα του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - 

αέρα σε επιφανειακή πίεση ίση με π=30 mN/m.

60000-,

Q <Α')

Σχήμα 7.29: Διορθωμένες εντάσεις των ακτίνων X σαν συνάρτηση της εντός 
επιπέδου συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης Qv για τη μη εκφυλισμένη κορυφή 

(αριστερά) και την εκφυλισμένη κορυφή (δεξιά) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 
νερού-αέρα στους 12nC σε επιφανειακή πίεση ίση με 30 mN/m. Οι δύο κορυφές Bragg

λαμβάνονται ως Λορεντζιανές.
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Σχήμα 7.30: Διορθιομένες εντάσεις των ακτίνων X σαν συνάρτηση της εκτός 
επιπέδου συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης Q, για τη μη εκφυλισμένη κορυφή 

(αριστερά) και την εκφυλισμένη κορυφή (δεξιά) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 
νερού-αέρα στους 12°C σε επιφανειακή πίεση ίση με 30 mN/m. Οι δύο κορυφές Bragg

λαμβάνονται ως Γκαουσσιανές.

Η μεγάλη ένταση των κορυφών περίθλασης υποδεικνύει ότι η μονοστιβάδα του DPPC 

εμφανίζει μεγάλο βαθμό τάξης και οργάνωσης (μεγάλης έκτασης κρυσταλλικές περιοχές). Οι 

τιμές των συνιστωσών του διανύσματος σκέδασης όπου εμφανίζονται τα μέγιστα για τα δύο 

πιθανά είδη πλεγμάτων (παραμορφωμένο εξαγωνικό, κεκλιμένο) συνοψίζονται στον Πίνακα

Πίνακας 7.1: Θέση των κορυφο')ν Bragg και των ράβδων Bragg και του εύρους των κορυφών 
(fwhm) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C σε διάφορες 
επιφανειακές πιέσεις.

Επιφανειακή
Πίεση

|mN/m|

l n Κορυφή 2η Κορυφή 31’ Κορυφή

Qxv Q z Q * y 0 , Q * y 0 ,

Q m a x 1.457 0 1.313 0.77

10 A Q m a x 0.019 0.31 0.067 0.33
Q m a x 1.457 0.08 1.328 0.73 1.307 0.81

Δ  Q m a x 0.019 0.26 0.058 0.26 0.052 0.26
Q m a x 1.467 0 1.337 0.74

20 A Q m a x 0.018 0.30 0.061 0.31
Q m a x 1.467 0.08 1.350 0.70 1.330 0.78

A Q m a x 0.018 0.26 0.054 0.27 0.043 0.27
Q m a x 1.472 0 1.378 0.63

30 A Q m a x 0.017 0.29 0.067 0.27
Q m a x 1.472 0.06 1.404 0.62 1.375 0.68

A Q m a x 0.017 0.26 0.048 0.26 0.054 0.26
Q m a x 1.469 0 1.393 0.60

40
A Q m a x 0.018 0.30 0.066 0.30

Q m a x 1.469 0.07 1.420 0.58 1.391 0.65
A Q m a x 0.018 0.25 0.054 0.26 0.055 0.26
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Από τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης οι 

κορυφές μετακινούνται σε λίγο μεγαλύτερες τιμές του διανύσματος σκέδασης Qxy και 

μικρότερες τιμές του διανύσματος σκέδασης Qz, υποδεικνύοντας μικρή μείωση της γωνίας 

κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων.

Οι υπολογισμοί των παραμέτρων πλέγματος (a, b και γ) και της γωνίας κλίσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων, (και για τα δύο είδη πλέγματος) έγιναν με βάση τις εξισώσεις 

που αναφέρθηκαν στο Υποκεφάλαιο 3.4.8 και δίνονται στον Πίνακα 7.2.

Πίνακας 7.2: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C.

Επιφανειακή
Πίεση

[mN/m|

Είδος
Πλέγματος

a

[Α]

b

[Α]

C

[Α] __
__

_ 
·Β8 II 'ν
'

-ί Γωνία 
Κλίσης, 
t (ΝΝ)

Παραμόρφωση
(ΝΝ)

10

Παραμορφωμένο 
Εξαγωνικό, ΝΝ

5.752 5.183 —
112.6
123.7

35.2° 0.1432

Κεκλιμένο 5.135 5.217 5.724
124.3
122.9
112.9

35.2° 0.1394

20

Παραμορφωμένο 
Εξαγωνικό, ΝΝ

5.621 5.123 —
113.5
123.3

33.5° 0.1273

Κεκλιμένο 5.080 5.157 5.603
123.8
122.5
113.6

33.5° 0.1252

30

Παραμορφωμένο 
Εξαγωνικό, ΝΝ

5.393 5.049 —
115.4
122.3

28.4° 0.0898

Κεκλιμένο 4.981 5.086 5.332
122.9
121.0
116.0

29.0° 0.0816

40

Παραμορφωμένο 
Εξαγωνικό, ΝΝ

5.308 5.034 —
116.4
121.8

26.9° 0.0720

Κεκλιμένο 4.966 5.069 5.244
122.5
120.5 
117.0

27.3° 0.0640

Οι τιμές των δομικών παραμέτρων για την περίπτωση του παραμορφωμένου εξαγωνικού 

πλέγματος είναι πολύ όμοιες με εκείνες που προκύπτουν από προσαρμογή των δεδομένων σε 

κεκλιμένο πλέγμα, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιφανειακές πιέσεις. Για την απλοποίηση της 

περαιτέρω ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια μοναδιαία κυψελίδα 

παραμορφωμένου εξαγωνικού πλέγματος, στην οποία οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες 

βρίσκονται υπό κλίση προς τον πλησιέστερο γειτονικό μόριο, ΝΝ.[23'25'291 Συνεπώς προκύπτει
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το συμπέρασμα ότι η κορυφή σε Q,>0 είναι διπλά εκφυλισμένη και οφείλεται στις ανακλάσεις 

[1,±1] ενώ η κορυφή σε τιμή Qz, ίση με μηδέν είναι μη εκφυλισμένη και οφείλεται στις 

ανακλάσεις [0,2], Τα μήκη a του πλέγματος είναι μεγαλύτερα από τα μήκη b σε όλες τις 

επιφανειακές πιέσεις. Και τα δύο όμως μειώνονται με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης 

κάτι που οφείλεται στη συστολή της μοναδιαίας κυψελίδας. Η  γωνία γ έχει τιμές λίγο 

μεγαλύτερες των 120°, αλλά πλησιάζει την τιμή αυτή με τη συμπίεση της μονοστιβάδας.

Με βάση αυτό το μοντέλο υπολογίστηκαν και τα διαστήματα, d, μεταξύ των επιπέδων 

περίθλασης στο οριζόντιο επίπεδο στις δύο κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις dn και d02, 

(Σχήμα 7.31) και οι τιμές φαίνονται στον Πίνακα 7.3.

ΙΙίνακας 7.3: Αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης σε δύο κρυσταλλογραφικές 
κατευθύνσεις.

Α ποσ τάσ ε ις  Επ ιπέδω ν  

Περίθλασης,

[ Α ]

Επ ιφ α νε ια κ ί Π ίεση, π

10 mN/m 20 mN/m 30 m N/m 40 m N/m

d | i i | ,  d [ u ] 4.78 4.70 4.56 4.51

“ [02] 4.31 4.28 4.27 4.27

Οι αποστάσεις μεταξύ των κρυσταλλογραφικών επιπέδων [1,1] και [1,1] είναι μεγαλύτερες 

σε σχέση με αυτές στην κατεύθυνση [0,2], Με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης 

παρατηρείται μείωση της απόστασης μεταξύ των επιπέδων περίθλασης, με μεγαλύτερη 

μεταβολή στην κατεύθυνση της ανάκλασης [1,1] και [1,1].

Σχήμα 7.31: Σχηματική αναπαράσταση των κρυσταλλογραφικών επιπέδων και των μεταξύ τους 
αποστάσεων στις δύο κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις dn και dw.13"1
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Η επιφάνεια των μορίων του DPPC, ADPPC, είναι ίση με το διπλάσιο της Axy, λόγω των δύο 

αλυσίδων του μορίου. Το εμβαδόν διατομής των αλκυλικών αλυσίδων, Α0, έχει τιμές που 

φαίνονται στον Πίνακα 7.4.

Πίνακας 7.4: Τιμές του εμβαδού της προβολής των αλυσίδων στο οριζόντιο επίπεδο, Aly, του 
εμβαδού διατομής των μορίων του DPPC και του εμβαδού πραγματικής διατομής των αλκυλικών 
αλυσίδων, Au.

Ε π ιφ ά ν ε ιε ς  

τ ω ν  λ ιπ ιδ ί ω ν ,

|Α 2|

Ε π ιφ α ν ε ια κ ή  Π ίε σ η ,  π

10 m N / m 20 m N / m 30 m N / m 40 m N / m

Α Χ> 24.8 24.1 23.0 22.7
A d p pc 49.6 48.2 46.0 45.4

Α ο 20.3 2 0 .1 20.3 20.3

Με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης η προβολή των αλυσίδων στο οριζόντιο επίπεδο, 

Axy, μειώνεται, ενώ η διατομή των αλκυλικών αλυσίδων, Α() παραμένει σχεδόν σταθερή και 

ίση με 20.3 Α 2. Διατομή ίση με 20.3 Α2 βρέθηκε και στην περίπτωση της μελέτης της 

μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα με την τεχνική GIXD στους 15°C σε 

επιφανειακές πιέσεις 30 και 45 mN/m1’11 τιμές 20.2-20.4 Α 2 αναφέρθηκαν στους 20l’C σε εύρος 

επιφανειακών πιέσεων από 10 έως 45 mN/m12' 1 και τιμή -20.3 Α 2 στους 22°C|221.

Όλα τα περιθλασογράμματα που λήφθηκαν υποδεικνύουν ότι οι υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες των μορίων του DPPC βρίσκονται υπό κλίση, με τιμές της γωνίας κλίσης που 

φαίνονται στον Πίνακα 7.2. Κατά τη συμπίεση της μονοστιβάδας η κλίση των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων μειώνεται (Σχήμα 7.32.α).

α
36 ------------------------------------------------------------------------------

3 5 .....................................ΐ ........4 .............4 ............ 4· ..............r ...........

34 ■ ■ " 4 ............  .......
> 33.........1....... 1.....~V·—4......4..........4......4......
3  : : : \

3  32 ■ ··■» \  ................................ .............

3. 3 1 ............ i ..........>...... 4 .......... \ ......4 ..............4 ........4 ........
< : : : \
c  30 ■ \b \  :

2 9  \  .................. ..............

^ 2 8  V .

27· ....... :·............... 4 -
26        1      ---------

5 10 15 20 25 30 35 40 45

____________Επιφανειακή Πίεση, π. mN/m________

Σχήμα 7.32: α) Εξάρτηση της κλίσης t των υδρογονανθρακικών αλυσίδων από την 
επιφανειακή πίεση και β) Διάγραμμα l/cos(t) ως συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης 

της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα.

Ρ

Επιφανειακή Πίεση, mN/m
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Η κλίση των αλυσίδων παραμένει μεγάλη ακόμα και στις μεγάλες επιφανειακές πιέσεις που 

μελετήθηκε το σύστημα (π=40 mN/m). Προηγούμενες μελέτες στις μονοστιβάδες του DPPC 

έχουν επίσης δείξει μεγάλες γωνίες κλίσης των λιπιδικών μορίων σε νμηλές επιφανειακές 

πιέσεις.131'331 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το καρβονύλιο της εστερικής ομάδας του 

άνθρακα C2 έλκει τη συνδεδεμένη υδρογονανθρακική αλυσίδα προς το υδατικό υπόστρωμα, 

με αποτέλεσμα η διευθέτηση των μορίων του DPPC να καθορίζεται κυρίως από την πολική 

κεφαλή, η οποία έχει μεγάλη επιφάνεια διατομής (cross sectional area) και σε μεγάλες 

επιφανειακές πιέσεις. Ακόμα και μετά από τη συμπίεση των κεφαλών, παραμένει άφθονος 

χώρος για τις αλκυλικές αλυσίδες για να υιοθετήσουν μεγάλες γωνίες κλίσεις σε σχέση με 

επίπεδο κάθετο στην επιφάνεια. Το μέγεθος της μοναδιαίας κυψελίδας των αλκυλικών 

αλυσίδων δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω λόγω του περιορισμού της διευθέτησης των 

πολικών κεφαλών.131331

Αόγω της σημαντικότητας του λιπιδίου του DPPC, οι κρυσταλλικές φάσεις της 

μονοστιβάδας του στη διεπιφάνεια νερού-αέρα έχουν χαρακτηριστεί και στο παρελθόν μέσω 

της τεχνικής GIXD σε αρκετές άλλες θερμοκρασίες και σε εύρος επιφανειακών 

πιέσεων.123 24 2 31" °  1 Οι παράμετροι πλέγματος που έχουν βρεθεί φαίνονται στον Πίνακα 

Π. 1.1 στο Παράρτημα. Σε όλες τις θερμοκρασίες το κρυσταλλικό πλέγμα που έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση είναι το παραμορφωμένο εξαγωνικό, ενώ οι 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες παρουσιάζουν μεγάλη κλίση ΝΝ, σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Οι κρυσταλλικές διαστάσεις του πλέγματος που έχουν 

μετρηθεί σε διάφορες θερμοκρασίες συμφωνούν γενικά (στην ίδια επιφανειακή πίεση), αν 

ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές μεθόδοι προετοιμασίας της μονοστιβάδας και οι διαφορετικές 

καθαρότητες των λιπιδίων που χρησιμοποιήθηκαν.

Το διάγραμμα του αντιστρόφου του συνημίτονου της γωνίας κλίσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων ως συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης είναι γραμμικό (Σχήμα 

7.32.β), όπως αναμένεται. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: Η συμπυκνωμένη φάση της 

ισοθέρμου εμφανίζει προσεγγιστικά γραμμική σχέση μεταξύ της επιφανειακής πίεσης και της 

επιφάνειας ανά μόριο: Axy =Κι-Κ:π, όπου Axy=A0/cos(t) με Α0 την επιφάνεια της διατομής των 

αλυσίδων και t η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, θεωρώντας ότι οι τιμές του Α0 

είναι σταθερές για μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για κάποιο σύστημα, το διάγραμμα του 

1 /cos(t) ως συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης αναμένεται να είναι γραμμικό. Με προέκταση 

της ευθείας γραμμής σε μηδενική κλίση (δηλαδή για l/cos(t)=l) μπορεί να προσδιοριστεί η 

επιφανειακή πίεση στην οποία συμβαίνει η "μετάπτωση κλίσης”, π,, στην οποία δηλαδή τα 

κεκλιμένα μόρια διευθετούνται κάθετα στην επιφάνεια.12 , 3S| Για το DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα στους 12°C βρέθηκε ότι η επιφανειακή πίεση πι=71,1 mN/m. Παρόμοια τιμή έχει
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βρεθεί για τη μονοστιβάδα του DPPC στους 20°C (π(=71,6 mN/m).1271 Αυτή η τιμή π( είναι 

μεγαλύτερη από την πίεση στην οποία επέρχεται ρήξη της μονοστιβάδας και πρακτικά 

ισοδυναμεί με μηδενισμό της επιφανειακής τάσης του νερού στην παρουσία των λιπιδίων. Η 

τιμή της π, υποδεικνύει ότι δεν είναι εφικτός ο κάθετος προσανατολισμός των μορίων του 

DPPC στην επιφάνεια του νερού.

Η παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος, δηλαδή η απόκλιση από την εξαγωνική 

διαμόρφωση μειώνεται με τη συμπίεση της μονοστιβάδας, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από 

τις τιμές στον Πίνακα 7.2. Το διάγραμμα της παραμόρφωσης, d του πλέγματος ως συνάρτηση 

του τετραγώνου του ημιτόνου της γωνίας κλίσης φαίνεται στο Σχήμα 7.33.

Σχήμα 7.33: Διάγραμμα της παραμόρφωσης, d, του κρυσταλλικού πλέγματος ως συνάρτηση 
του τετραγώνου του ημιτόνου της γωνίας κλίσης.

Η γραμμική εξάρτηση της παραμόρφωσης από το τετράγωνο του ημιτόνου της γωνίας 

κλίσης μπορεί να εξηγηθεί σύμφωνα με τη θεωρία Landau.,,8'4<ι1 Μία αιτία που προκαλεί την 

παραμόρφωση του πλέγματος είναι η μοριακή κλίση, ενώ η μη μηδενική αποτέμνουσα 

υποδηλώνει επιπλέον συνεισφορές λόγω της διαμόρφωσης των zig zag επιπέδων των 

αλυσίδων (παρεμποδισμένη περιστροφή). Η απόλυτη τιμή της do (όλες οι τιμές do για τα μόρια 

εστέρων και αιθέρων είναι αρνητικές1411) για το συγκεκριμένο σύστημα είναι ίση με 

do=0.035±0.008 και αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τη μηδενική τιμή. Αυτό υποδεικνύει 

ότι η παραμόρφωση του πλέγματος δεν οφείλεται μόνο στην κλίση των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων των μορίων αλλά επιπλέον και στη διευθέτηση των αλυσίδων οι οποίες δεν 

βρίσκονται σε φάση ελεύθερης περιστροφής.141'421

Υποθέτοντας ότι η μονοστιβάδα αποτελείται από δισδιάστατους κρυστάλλους υπολογίστηκε 

το μέγεθος αυτών των κρυσταλλιτών, Lxy σύμφωνα με την Εξίσωση 3.38. Το εντός επιπέδου
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μήκος συσχέτισης του πλέγματος των αλυσίδων είναι διαφορετικό στις διαφορετικές 

κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις και οι τιμές που προέκυψαν φαίνονται στον Πίνακα 7.5.

Ιΐίνακας 7.5: Τιμές του εντός επιπέδου μήκους συσχέτισης - μέγεθος των κρυσταλλιτών- L„.

Μήκος Συσχέτισης
[Α]

Επιφανειακΐ Πίεση, π
10 mN/m 20 mN/m 30 mN/m 40 mN/m

LXy|l,l) 83.1 91.4 83.1 84.4
Lxy[0,2] 320.7 342.7 368.4 342.7

Μεγαλύτερο μήκος συσχέτισης εμφανίζεται στη διεύθυνση κάθετα με την κατεύθυνση 

κλίσης [0,2], Με την αλλαγή της λιπιδικής πυκνότητας δεν φαίνεται να επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό τα μεγέθη των κρυσταλλικών τομέων. Οι παρατηρούμενες μεταβολές με την 

πίεση είναι πιθανά μέσα στα πλαίσια των πειραματικών σφαλμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα του μήκους συσχέτισης (Εμβαδόν τομέα = π (Lxy[i.i]/2 Χ 

LXy[o.2]/2)) και του εμβαδού του κάθε μορίου του DPPC (2xAxy), υπολογίστηκε ο αριθμός των 

λιπιδίων σε κάθε τομέα. Στη διεπιφάνεια νερού-αέρα κάθε τομέας σκέδασης αποτελείται από 

περίπου 500 μόρια λιπιδίων (422 για 10 mN/m, 510 για 20 mN/m, 522 για 30 mN/m και 500 

για 40 mN/m).

Από την επεξεργασία των ραβδών Bragg προκύπτουν πληροφορίες για το μήκος σκέδασης 

συνοχής (coherence scattering length) Lz. (Οι τιμές Lz για τις δύο κατευθύνσεις θα έπρεπε να 

είναι ταυτόσημες. Οι διαφορές που βρέθηκαν από τα πειραματικά δεδομένα δεν εμφανίζουν 

αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±1 Α και συνεπώς είναι στα πλαίσια του αποδεκτού).

Πίνακας 7.6: Τιμές του μήκους σκέδασης συνοχής Lz.

Μήκη Συσχέτισης
[Α]

Επιφανειακΐ Πίεση, π
10 mN/m 20 mN/m 30 mN/m 40 mN/m

L Z | i , i | 16.8 17.8 20.5 18.4
L z [0 ,2 ] 17.8 18.4 19.1 18.4

Με τη συμπίεση της μονοστιβάδας το εύρος της κορυφής κατά κύριο λόγο μειώνεται με 

αποτέλεσμα το μήκος του μέρους του μορίου που συμμετέχει στην περίθλαση να αυξάνεται 

και να παίρνει τις τιμές που φαίνονται στον Πίνακα 7.6. Το συνολικό μήκος μιας αλκυλικής 

αλυσίδας με 15 άτομα άνθρακα, όπως είναι οι αλυσίδες των μορίων του DPPC, η οποία 

βρίσκεται σε πλήρη trans διαμόρφωση μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 

[(n-l+ 9/g  )χ 1.265] όπου η ο αριθμός των ατόμων του άνθρακα και είναι ίσο με 19.13Α. Από 

τα πιο πάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το L,  είναι μικρότερο από το γεωμετρικό μήκος του
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μορίου. Λόγω των θερμικών ταλαντώσεων οι τελευταίες μεθυλικές ομάδες της υδρόφοβης 

ουράς παρουσιάζουν συνήθως κάποιο βαθμό αταξίας και έτσι το μήκος σκέδασης συνοχής που 

υπολογίζεται αναφέρεται στο μέγεθος του τμήματος των μορίων τα οποία βρίσκονται 

περιοδικά διευθετημένα στο xy επίπεδο. Με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης το μήκος 

συνοχής L,  αυξάνεται υποδεικνύοντας ότι οι αλυσίδες διευθετούνται με μεγαλύτερο βαθμό 

τάξης και έχουν κυρίως trans διαμόρφωση.

Στο Σχήμα 7.34 δίνεται μια συνοπτική σχηματική αναπαράσταση των πληροφοριών που 

έχουν ληφθεί για την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού- 

αέρα στους 12° C.

Ο *

Συμπυκνωμένη φάση της μονοστιβάδας 

του λιπιδίου DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα στους 12°C.

Το κρυσταλλικό πλέγμα της μονοστιβάδας του DPPC 

είναι παραμορφωμένο εξαγωνικό και οι 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες βρίσκονται υπό κλίση 

προς το πλησιέστερο γειτονικό μόριο, ΝΝ (35.2°-26.9° 

για επιφανειακές πιέσεις 10-40 mN/m).

Οι υδρογονανΟρακικές αλυσίδες βρίσκονται 

κυρίως σε trans διαμόρφωση, με τις τελευταίες 

μεθυλικές ομάδες να έχουν κάποιο βαθμό αταξίας. 

Αύξηση των trans διαμορφώσεων με την αύξηση 

της επιφανειακής πίεσης.

Τα τμήματα των λιπιδίων που προκαλούν τη 

σκέδαση περιτριγυρισμένα από κάποια μόρια που 

δεν βρίσκονται σε οργανωμένες φάσεις. Κάθε 

τομέας αποτελείται από περίπου 500 λιπίδια.

Σχήμα 7.34: Σχηματική συνοπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των κρυσταλλικών
φάσεων της μονοστιβάδας του DPPC.
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7.3.2 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Ηλεκτρολύτη-Αέρα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη των μονοστιβάδων του DPPC παρουσία 

0.1 Μ, 0.25 Μ και 0.75 Μ των ηλεκτρολυτών NaNOj, NaSCN, NaClO^ και NaPF6 καθώς 

επίσης και 5 .ΙΟ'6 Μ, 5 .10'5 Μ, 5. ΙΟ'4 Μ του NaBCi-iH^o σε επιφανειακές πιέσεις 10, 20, 30, 40, 

50 και 60 mN/m (ανάλογα με τη μορφή της ισοθέρμου-έκταση της συμπυκνωμένης φάσης) 

παρατίθενται στη συνέχεια. Στην παρουσία των ηλεκτρολυτών στο υπόστρωμα της 

μονοστιβάδας παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη διευθέτηση των κρυσταλλικών φάσεων 

και συνεπώς στα διαγράμματα πλοκής, ανάλογα με το είδος και τη συγκέντρωση του 

ηλεκτρολύτη.

7.3.2.1 Επίδραση NaNOj στην Κρυσταλλική Δομή της Μονοστιβάδας του DPPC

Αιγότερο χαοτροπικό χαρακτήρα από όλα τα ανιόντα που μελετήθηκαν με την τεχνική αυτή, 

έχουν τα νιτρικά ανιόντα, τα οποία έχουν μικρή επίδραση στη δισδιάστατη διευθέτηση της 

μονοστιβάδας, που γίνεται εντονότερη με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. 

Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα αποτελέσματα στους Πίνακες Π. 1.2 και Π. 1.3 

(Παράρτημα) τα οποία περιέχουν τις θέσεις των κορυφών Bragg και των ράβδων Bragg, και 

από τους Πίνακες 7.7 και 7.8 που περιέχουν τις παραμέτρους πλέγματος της μονοστιβάδας του 

DPPC για 0.25 Μ και 0.75 Μ NaNOj.

ΙΙίνακας 7.7: Ιίαράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια 0.25 Μ Ν8Ν03-αέρα στους 12°C.

Επιφανειακή a b α/β=γ Παραμόρφωση Γωνία Αχν Αο

Πίεση (ΝΝ) Κλίσης,

|mN/m| [A] [A] n t (ΝΝ) |Α 21 |Α 2|

10 5.891 5.237
111.6

124.2
0.1624 36.9 25.5 20.4

20 5.683 5.164
113.2

123.4
0.1314 34.5 24.5 20.2

30 5.530 5.110
114.5

122.8
0.1079 31.6 23.8 20.2

40 5.385 5.061
115.7

122.1
0.0842 28.7 23.1 20.2
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Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κρυσταλλικό πλέγμα μπορεί να περιγράφει ως 

παραμορφωμένο εξαγωνικό με τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες υπό κλίση προς τα 

πλησιέστερα γειτονικά μόρια, όπως και στην περίπτωση του καθαρού νερού. Με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη για συγκεκριμένη επιφανειακή πίεση οι παράμετροι 

πλέγματος a, b αυξάνονται σε μικρό βαθμό, ενώ το πλέγμα αποκλίνει βαθμιαία περισσότερο 

από το εξαγωνικό. Η γωνία κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων του DPPC αυξάνεται 

για σταθερή επιφανειακή πίεση στην παρουσία των ιόντων.

Πίνακας 7.8: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια 0.75 Μ NaNOj-αέρα στους 12"C.

Επιφανειακή Ά b α/β=γ ΙΙαραμόρφωση Γωνία A*y Αο

Πίεση (ΝΝ) Κλίσης,

[mN/m| [ Α ] [ Α ] Π t (ΝΝ) | Α 2 ] | Α 2 |

10 5.911 5.243
111.4

124.3
0.1658 37.5 25.6 20.3

20 5.717 5.179
113.0

123.5
0.1359 34.4 24.7 20.4

30 5.574 5.127
114.1

122.9
0.1143 32.7 24.0 20.2

40 5.425 5.070
115.3

122.3
0.0922 29.7 23.2 20.2

Η παρουσία 0.25 Μ NaNOj στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του εύρους των κορυφών σκέδασης Bragg σε σχέση με αυτές στην απουσία 

ηλεκτρολύτη, υποδεικνύοντας ότι το μήκος συσχέτισης στο οριζόντιο επίπεδο Lxy και στις δύο 

κατευθύνσεις αυξάνεται. Αυτό υποδηλώνει ότι το πλέγμα είναι καλύτερα οργανωμένο 

παρουσία των ιόντων στο υπόστρωμα. Η περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη δεν φαίνεται να προκαλεί αξιοσημείωτες διαφορές στο μήκος συνοχής και στο 

βαθμό οργάνωσης του πλέγματος.

Οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο βαθμό τάξης και βρίσκονται 

σε σχεδόν πλήρως trans διαμόρφωση στις επιφανειακές πιέσεις που μελετήθηκε το σύστημα, 

αφού το μήκος συνοχής Lz έχει τιμές πολύ κοντά σε αυτές της πλήρους trans διαμόρφωσης 

(19.1 Α). Τα μήκη συσχέτισης του πλέγματος των αλυσίδων του DPPC στην παρουσία N aN 03 

έχουν τιμές που φαίνονται στον Πίνακα 7.9.
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Πίνακας 7.9: Αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης στις δύο κρυσταλλογραφικές 
κατευθύνσεις και τιμές των μήκων συσχέτισης του εντός και του εκτός επιπέδου της 
μονοστιβάδας του DPPC στην παρουσία NaN03.

Συγκέντρωση
N aN 03

Αποστάσεις 
Επιπέδων -  Μήκη 

Συσχέτισης
[Α]

Επιφανειακή Πίεση, π

10 mN/m 20 mN/m 30 mN/m 40 mN/m

0.25 Μ

d|ii|> d[ti] 4.87 4.74 4.65 4.56
d[02] 4.33 4.31 4.30 4.28

Lxy[l,l] 102.3 108.4 117.6 79.0
LXy|»,2] 425.1 425.1 394.7 394.7
LZ[1,1] 18.42 18.42 19.06 19.74
Lz|0,2| 18.42 18.42 19.06 19.06

0.75 Μ

d|ii], d|n] 4.88 4.77 4.68 4.58
di„2] 4.33 4.32 4.30 4.28

Lxy[l,l| 104.3 104.3 110.5 104.3
L\y|0,2] 425.1 425.1 394.7 394.7
Lz[i,i] 18.42 18.42 18.42 19.06
Lz[0,2] 18.42 18.42 19.06 19.06

Όλα τα πιο πάνω υποδεικνύουν ότι τα ΝΟ3’ επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τις 

συμπυκνωμένες φάσεις της μονοστιβάδας αλληλεπιδρώντας με κάποιο τρόπο με τα λιπιδικά 

μόρια που την απαρτίζουν.

7.3.2.2 Επίδραση NaSCN και NaC104 στην Κρυσταλλική Δομή της Μονοστιβάδας 

του DPPC

Μεγαλύτερη επίδραση στην κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας από τα νιτρικά ανιόντα 

προκαλούν τα θειοκυανικά και τα υπερχλωρικά ανιόντα, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από 

τα αποτελέσματα των Πινάκων Π. 1.4, Π. 1.5, 7.10 και 7.11.

Η κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC στην παρουσία 0.1Μ NaSCN μπορεί να 

περιγράφει μόνο μέσω κεκλιμένου πλέγματος ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις το είδος του 

κρυσταλλικού πλέγματος είναι παραμορφωμένο εξαγωνικό σε όλο το εύρος των επιφανειακών 

πιέσεων, όπως επίσης και στην περίπτωση της επίδρασης των υπερχλωρικών ανιόντων. Πρέπει 

να σημειωθεί ωστόσο ότι για την περίπτωση του 0.1 Μ NaSCN υπάρχουν υποψίες ότι κάποιο 

λάθος προέκυψε κατά τη μέτρηση.
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Πίνακας 7.10: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια διαλύματος NaSCN-αέρα στους 12°C.

Συγκέντρωση
NaSCN

[Μ]

Επιφανειακή
Πίεση

[mN/m]

Α

[Α]

Β

[Α]

C

[Α]

α/β/(=)γ

Π

Παραμόρφωση
(ΝΝ)

Γωνία 
Κλίσης, 
t (ΝΝ)

Axy

[Α2]

Αο

[Α2]

0.1

10 5.022 5.103 5.378
122.8
121.4
115.8

0.0840 29.3 23.1 20.1

20 5.041 5.119 5.454
123.2
121.8
115.1

0.0982 30.3 23.4 20.2

30 5.006 5.127 5.400
123.3
121.1
115.6

0.0905 31.0 23.1 19.8

40 4.949 5.005 5.195
122.0
120.9
117.1

0.0592 24.0 22.1 20.1

0.25

10 5.940 5.248 —
111.1
124.5

0.1712 37.8 25.7 20.3

20 5.756 5.187 —
112.6
123.7

0.1433 35.2 24.8 20.3

30 5.568 5.116 —
114.1
123.0

0.1160 31.8 23.9 20.3

40 5.440 5.076 —
115.2
122.4

0.0943 29.4 23.3 20.3

0.75

10 6.042 5.280 —
110.2
124.9

0.1870 38.6 26.2 20.4

20 5.838 5.212 —
111.9
124.1

0.1565 36.0 25.2 20.4

30 5.653 5.146 —
113.4
123.3

0.1289 33.6 24.3 20.2

40 5.478 5.089 —
114.9
122.6

0.1005 30.9 23.5 20.2

Με την παρουσία και την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οι κορυφές Bragg 

εμφανίζονται ολοένα και σε μικρότερες τιμές της συνιστώσας, Qxy, και σε μεγαλύτερες τιμές 

της συνιστώσας του Qz, για συγκεκριμένη επιφανειακή πίεση, υποδεικνύοντας ότι η γωνία 

κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων αυξάνεται, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 

αποτελέσματα των Πινάκων 7.10 και 7.11.

305

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

Πίνακας 7.11: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια NaCI04-aipa στους 12°C.

Συγκέντρωση
NaC104

[Μ]

Επιφανειακή
Πίεση

|mN/m|

a

[A]

b

[A]

α/β=γ

Π

Παραμόρφωση
(ΝΝ)

Γ ωνία 
Κλίσης, 
t (ΝΝ) |Α 2]

Α«

[Α2]

0.1

10 5.946 5.250
111.0
124.5 0.1723 37.6 25.7 20.4

20 5.779 5.189
112.3
123.8

0.1485 35.5 24.9 20.3

30 5.599 5.132
113.9
123.1

0.1194 32.4 24.1 20.3

40 5.442 5.064
115.0
122.5

0.0980 29.8 23.2 20.2

0.25

10 5.995 5.264
110.6
124.7

0.1801 38.0 25.9 20.4

20 5.815 5.211
112.2
123.9

0.1512 36.2 25.1 20.3

5.764 5.197
112.6
123.7

0.1426 35.2 24.9 20.4

30 5.589 5.117
113.8
123.1

0.1211 32.3 23.9 20.3

40 5.458 5.088
115.1
122.4

0.0955 30.4 23.4 20.2

0.75

10 6.312 5.373
108.1
126.0

0.2250 42.0 27.4 20.4

20 6.073 5.294
110.0
125.0

0.1907 39.8 26.3 20.2

30 5.896 5.231
111.4
124.3

0.1654 37.4 25.5 20.2

40 5.735 5.176
112.7
123.6

0.1409 35.3 24.7 20.2

Με την αύξηση της συγκέντρωσης των NaSCN ή NaC10 4  στο υπόστρωμα επηρεάζονται σε 

σημαντικό βαθμό οι κρυσταλλικές φάσεις της μονοστιβάδας. Η επίδραση των SCN' και C1CV 

στο κρυσταλλικό πλέγμα της μονοστιβάδας του DPPC φαίνεται να είναι παρόμοια κυρίως στις 

χαμηλές συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη. Αντίθετα σε συγκέντρωση 0.75 Μ τα ιόντα CIO / 

προκαλούν μεγαλύτερες αλλαγές στο κρυσταλλικό πλέγμα από ότι τα ιόντα SCN’, όπως 

μπορεί να γίνει αντιληπτό τόσο από τις γωνίες κλίσης όσο και από τις τιμές της 

παραμόρφωσης του πλέγματος.
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Σχήμα 7.35: Διαγράμματα γωνίας κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων ως συνάρτηση της 
επιφανειακής πίεσης παρουσία α) NaSCN και β) NaCI04.

Όπως φαίνεται και στα πιο κάτω διαγράμματα του Σχήματος 7.36 (τα δεδομένα βρίσκονται 

στους Πίνακες Π.Ι.6 και Π. 1.7) η παρουσία των ανιόντων στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας 

επηρεάζει και τις αποστάσεις των κρυσταλλικών επιπέδων. Μεγαλύτερη επίδραση 

παρατηρείται στις αποστάσεις των κρυσταλλογραφικών επιπέδων [1,±1] και όσο 

χαοτροπικότερο είναι το ανιόν τόσο μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται σε σχέση με την 

περίπτωση του καθαρού νερού. Μοναδική εξαίρεση από τη σειρά αυτή εμφανίζει το PF6‘ τα 

αποτελέσματα του οποίου θα αναφερθούν στη συνέχεια.

H ,0

0.25M  N aN O j

0.25M  N aC IO , 

0.25M  N aPF6

Επιφανειακή Πίεση, mN/m Επιφανειακΐ] Πίεση, mN/m

—·— HjO
0 .25Μ  N aN O j 

— · —  0 .25Μ  N aS C N  
— · —  0 .2 5 M N a C 1 0 4

Σχήμα 7.36: Διαγράμματα των αποστάσειυν των κρυσταλλικών επιπέδων α) d(i i, και β) d(U,2)Oav 
συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης για διάφορους ηλεκτρολύτες συγκέντροισης 0.25 Μ.
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Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες διευθετούνται με μεγάλο 

βαθμό τάξης και κυρίως σε trans διαμόρφωση, όπως φαίνεται από τις τιμές του μήκους 

συνοχής L, που είναι πολύ κοντά στην τιμή μιας πλήρους εκτεταμένης αλυσίδας 15 ατόμων 

άνθρακα, ανεξάρτητα από την τιμή της επιφανειακή πίεσης. (Πίνακες Π. 1.6 και Π. 1.7)

7.3.2.3 Επίδραση NaPFf, στην Κρυσταλλική Δομή της Μ ονοστιβάδας του DPPC

Η επίδραση των χαοτροπικότερων PF6‘ στη διευθέτηση των μορίων του DPPC είναι αισθητά 

μεγαλύτερη. (Τα δεδομένα φαίνονται στους Πίνακες Π. 1.8 και Π. 1.9 στο Παράρτημα). 

Συγκεκριμένα η παρουσία 0.1 Μ PFg' έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κλίσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων. Η γωνία κλίσης είναι μεγαλύτερη τόσο από την περίπτωση του 

καθαρού νερού όσο και από την περίπτωση της επίδρασης 0.1 Μ NaCIO,» και 0.1 Μ NaSCN. 

Μεγαλύτερη είναι και η παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος (Πίνακας 7.12).

Πίνακας 7.12: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια 0.1 Μ NaPFfc-αέρα στους 12°C.

Επιφανειακή
Πίεση

|mN/m|

Ά

|Α]

b

[Α]

α/β=γ

[°]

Παραμόρφωση
(ΝΝ)

Γωνία 
Κλίσης, 
t (ΝΝ)

Axy

[Α2|

Α»

|Α 2|

10 6.087 5.290
109.8
125.1

0.1948 39.7 26.3 20.3

20 5.880 5.222
111.5
124.3

0.1640 37.1 25.4 20.2

30 5.625 5.136
113.6
123.2

0.1246 33.2 24.2 20.2

40 5.459 5.076
114.9
122.5

0.09923 30.3 23.4 20.2

Η αύξηση της συγκέντρωσης των PF6' προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην κρυσταλλική 

φάση της μονοστιβάδας του DPPC συναρτήσει της επιφανειακής πίεσης. Η κρυσταλλική δομή 

σε επιφανειακή πίεση 10 mN/m μπορεί να περιγράφει μόνο από κεκλιμένο πλέγμα. Σε πιέσεις 

10-20 mN/m η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

της γωνίας κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων σε σχέση με το καθαρό νερό, αν και η 

κλίση είναι μικρότερη από αυτή που έχει βρεθεί στην παρουσία 0.1 Μ NaPF6- Η ίδια τάση 

ισχύει και για την παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος. Στις ψηλότερες όμως 

επιφανειακές πιέσεις η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων όσο και η παραμόρφωση 

ελαττώνονται και παίρνουν τιμές μικρότερες από αυτές στο καθαρό νερό.
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Πίνακας 7.13: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια 0.25 Μ NaPFft-αέρα στους 12°C.

Επιφανειακή a b α /β /Η γ Παραμόρφωση Γωνία A Xy Αο
Πίεση (ΝΝ) Κλίσης,

[mN/m] [A ] [ A ] Π t (ΝΝ) [ Α 2] [ Α 2]

10 5.178
5.288
5.918

125.3
123.6
111.1

0.1715 37.6 25.5 20.3

20 5.665 5.132
113.0
123.5

0.1357 34.1 24.2 20.1

30 5.196 4.965
116.9
121.6

0.0615 23.7 22.0 20.1

40 5.124 4.922
117.3
121.4

0.0544 21.8 21.5 20.0

Η ίδια τάση φαίνεται να υπάρχει καν για τα μεγέθη των κρυσταλλιτών και στις δύο 

κρυσταλλογραφικές κατευθύνσεις (Πίνακας Π. 1.10 στο Παράρτημα). Δηλαδή παρουσία 0.1 Μ 

NaPFf, σε όλες τις επιφανειακές πιέσεις που μελετήθηκε το σύστημα τα μήκη συσχέτισης 

Lxy[i,i] και Lxy[o.2] είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το καθαρό νερό. Το ίδιο παρατηρείται και για 

τις χαμηλές πιέσεις για την επίδραση 0.25 Μ NaPFf). Στις ψηλότερες επιφανειακές πιέσεις 

όμως παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση στο μέγεθος των κρυσταλλιτών Lxy[o.2]- Οι 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες του DPPC στη διεπιφάνεια 0.1 Μ NaPFfi-αέρα βρίσκονται 

κυρίως σε trans διαμόρφωση σε όλο το εύρος των συμπυκνωμένων φάσεων. Στη διεπιφάνεια 

0.25 Μ NaPFft-αέρα ο βαθμός τάξης των πολικών ουρών μειώνεται ελαφρώς με τη συνεχή 

συμπίεση της μονοστιβάδας διατηρώντας όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των δεσμών του σε 

trans διαμόρφωση.

7.3.2.4 Επίδραση NaBC24H2o στην Κρυσταλλική Δομή της Μονοστιβάδας του DPPC

Το ανιόν BC24H20' είναι έντονα χαοτροπικό και οδηγεί σε δραματικές μεταβολές στη δομή 

της μονοστιβάδας του DPPC, που εμφανίζονται ήδη από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.

Στα διαγράμματα πλοκής στην παρουσία 5.10'(’ Μ NaBC24H2o, όπως και στο νερό, 

εμφανίζονται δύο κορυφές περίθλασης, υποδηλώνοντας ότι τα μόρια του DPPC διευθετούνται 

και πάλι σε παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα. Στην παρουσία της συγκεκριμένης 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οι κορυφές μετακινούνται σε μεγαλύτερες τιμές του 

διανύσματος σκέδασης Qxy και μικρότερες τιμές του διανύσματος σκέδασης Qz, σε σχέση με 

αυτές στο καθαρό νερό, υποδεικνύοντας τη μικρή μείωση της γωνίας κλίσης των
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υδρογονανθρακικών αλυσίδων, σε σχέση με το νερό. Το πλέγμα που σχηματίζεται είναι 

λιγότερο παραμορφωμένο σε σχέση με αυτό στο καθαρό νερό.

Πίνακας 7.14: Θέσεις των κορυφών Bragg και των ράβδων Bragg και το εύρος των κορυφών 
(fwhm) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 5.106 Μ ΝβΒΟ^Ηίη-αέρα σε εύρος 
επιφανειακών πιέσεων.

Επιφανειακή Μη Εκφυλισμένη Εκφυλισμένη
Πίεση Κορυφή Κορυφή

Q x v Q , Qxv Q ,
|m N /m | [ A 1! [A '1] [A '1] [A '1]

10 Q m a x 1.458 0 1.333 0.732
A Q m a x 0.020 0.30 0.074 0.30

20 Q m a x 1.467 0 1.375 0.668
Δ  Q m a x 0.013 0.28 0.061 0.28

30 Q m a x 1.467 0 1.384 0.614
A Q m a x 0.026 0.30 0.071 0.29

40 Q m a x 1.472 0 1.409 0.561
A Q m a x 0.027 0.29 0.068 0.29

50 Q m a x 1.482 0 1.448 0.411
ΔΟιηβΧ 0.026 0.32 0.070 0.32

Πίνακας 7.15: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια 5.10 6 Μ NaBC2.|H2(>-αέpα στους 12°C.

Επιφανειακή a b α/β=γ Παραμόρφωση Γωνία Δχν Λ»
Πίεση (ΝΝ) Κλίσης,

[mN/m| |A | [A] Π t (ΝΝ) |Α 2| |Α 2|

10 5.630 5.147
113.7
123.2

0.1229 33.3 24.3 20.3

20 5.402 5.064
115.5
122.2

0.0881 29.9 23.1 20.1

30 5.354 5.051
116.0
122.0

0.0791 27.6 22.9 20.3

40 5.229 5.006
117.0
121.5

0.0591 25.0 22.3 20.2

50 5.051 4.935
118.4
120.8

0.0312 18.3 21.4 20.3

Παρουσία μεγαλύτερης συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, τα διαγράμματα πλοκής σε όλες τις 

επιφανειακές πιέσεις που μελετήθηκαν εμφανίζουν μία μόνο ευρεία κορυφή Bragg (Σχήμα 

7.37). Από αυτό καταδεικνύεται ότι στην παρουσία 5.10 '5 Μ και 5.ΙΟ'4 Μ NaBC24H2o το
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κρυσταλλικό πλέγμα της μονοστιβάδας του DPPC γίνεται εξαγωνικό με τις 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες να διευθετούνται κάθετα στην επιφάνεια, όπως δείχνουν οι 

ράβδοι Bragg που έχουν μέγιστο σε μηδενική τιμή Qz.

5 · 10'6 Μ
NaBC24H20 
5· ΙΟ'5 Μ 5 · 10'4 Μ

1.0

0.8

0.6
Ν

Ο 0.4

0.2

0

1.3 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5

Qxv. α-'
Σχήμα 7.37: Διαγράμματα πλοκής των διορθωμένων εντάσειον των ακτίνων X ως συνάρτηση της 
συνιστώσας του διανύσματος σκέδασης εντός επιπέδου Qiy και της συνιστοισας του διανύσματος 

σκέδασης εκτός επιπέδου Ο, της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια διαφόροιν 
συγκεντρώσεων ηλεκτρολυτών ΝβΒΟι^Ηιο-αέρα στους 12°C 

σε επιφανειακΐ) πίεση 30 mN/m.

Πίνακας 7.16: Μέγιστη τιμή θέσης των κορυφών Bragg και των ράβδων Bragg και το εύρος των 
κορυφών (fwhm) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 5.10 * / 5.10 4 Μ NaBC24H2o-o^pa 
σε εύρος επιφανειακών πιέσεων.

Επιφανειακή
Πίεση

5 10 5M NaBC24H20 5 10 4M NaBC24H20
Q x y Q z Q * y Q z

|mN/m| [A1] [A'1] [A1] [A1]
20 Q m a x

A Q m a x

1.470
0.137

0
0.48

— —

30
Q m a x 1.481 0 1.473 0

A Q m a x 0.097 0.38 0.158 0.42

40 Q m a x 1.488 0 1.480 0
A Q m a x 0.074 0.34 0.114 0.37

50 Q m a x 1.492 0 1.488 0
A Q m a x 0.063 0.31 0.086 0.32

60
Q m a x

^ Q m a x

— —
1.493
0.072

0
0.30
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Με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης το μήκος a μειώνεται σε κάποιο βαθμό 

υποδεικνύοντας τη συστολή της μοναδιαίας κυψελίδας της συγκεκριμένης κρυσταλλικής 

δομής. Το μέγεθος της όμως δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Πίνακας 7.17: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC 
στη διεπιφάνεια 5.10"5/ 5.104 Μ I\aBC24H2o-a8pa στους 12”C.

Συγκέντρωση Επιφανειακή a Ί Παραμόρφωση Γ ωνία Αχν= Α0
NaBC24H2o Πίεση (ΝΝ) Κλίσης,

[Μ] [mN/m] |Α | Π t (ΝΝ) |Α 2]
20 4.936 120 0 0 21.1

5-10'5
30 4.899 120 0 0 20.8
40 4.876 120 0 0 20.6
50 4.863 120 0 0 20.5
30 4.925 120 0 0 21.0

5 -10'4
40 4.902 120 0 0 20.8
50 4.876 120 0 0 20.6
60 4.859 120 0 0 20.5

Όλα τα πιο πάνω υποδεικνύουν ότι τα τετραφαινυλοβορικά ανιόντα συναγωνίζονται τα 

λιπιδικά μόρια για την κατάληψη της επιφάνειας, με αποτέλεσμα τα ιόντα αυτά να 

“στριμώχνουν” τα λιπίδια, μειώνοντας τη διαθέσιμή τους επιφάνεια, προκαλώντας δραματικές 

αλλαγές στην υπό μελέτη μονοστιβάδα.

Η συμπεριφορά αυτή είναι αρκετά σημαντική, καθώς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα 

παραδείγματα στα οποία αναφέρεται ότι η μονοστιβάδα του DPPC μπορεί να αποκτήσει 

εξαγωνική κρυσταλλική δομή με μη κεκλιμένες τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες, παρόλο που 

μέχρι στιγμής στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών για την επίδραση 

διαφόρων μορίων ενώσεων στην κρυσταλλική δομή του εν λόγω μεμβρανομιμητικού 

συστήματος μέσω της τεχνικής GIXD. Για παράδειγμα έχουν μελετηθεί οι ουσίες 

griseofulvin|43], τα ανόργανα άλατα του υδραργύρου1351, η δεκαεξανόλη127', η 

διπαλμιτοϋλγλυκερόλη'271, το poloxamer 188133J, η indomethacin1441, τα βρωμιούχα, τα 

ιωδιούχα και τα θειοκυανικά άλατα του νατρίου123'241, το γαγγλιοσίδιο (ganglioside) G Tlb1341, 

τα πεπτίδια SMAP-29 και LL-371451 και η β-κυκλοδεξτρίνη*3 . Σε όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις η παρουσία της “ξένης” ουσίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση της 

παραμόρφωσης του παραμορφωμένου εξαγωνικού πλέγματος και τη μεταβολή της γωνίας 

κλίσης των αλυσίδων, όχι όμως το μηδενισμό της κλίσης. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι 

ουσίες δεκαεξανόλη και διπαλμιτοϋλγλυκερόλη (Πίνακας Π. 1.11) οι οποίες σε πιέσεις
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μεγαλύτερες από 35.5 mN/m και 19.0 mN/m αντίστοιχα σε αναλογία 1:1 με το DPPC, 

επιτρέπουν τη δημιουργία εξαγωνικού πλέγματος με κάθετες τις υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες.1271 Η συμπαρουσία της indomethacin, συγκέντρωσης 1 mM, στη μονοστιβάδα του 

DPPC δίνει τη δυνατότητα στα μόρια του DPPC να υιοθετήσουν εξαγωνική διάταξη σε 

επιφανειακή πίεση 19.5 mN/m ενώ με τη περαιτέρω συμπίεση της μονοστιβάδας 

δημιουργείται και πάλι παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα με τις αλκυλικές αλυσίδες υπό 

μεγάλες γωνίες κλίσης.1441

Το μεγάλο εύρος των κορυφών υποδεικνύει ότι το πλέγμα των αλυσίδων είναι αρκετά 

διαταραγμένο με μικρές τιμές μήκους συνοχής που φαίνονται στον Πίνακα 7.18.

Πίνακας 7.18: Αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης στις δύο κρυσταλλογραφικές 
κατευθύνσεις και τιμές των μήκων συσχέτισης του εντός και του εκτός επιπέδου της 
μονοστιβάδας του DPPC στην παρουσία NaBC2.|H2o.

Συγκέντρωση
NaBC24H20

[Μ]

Αποστάσεις 
Επιπέδων -  

Μήκη 
Συσχέτισης

|Α]

Επιφανειακή Πίεση, π

10
mN/m

20
mN/m

30
mN/m

40
mN/m

50
mN/m

60
mN/m

5.10 6

dii 4.71 4.57 4.54 4.46 4.34 —

d()2 4.31 4.28 4.28 4.27 4.24 —

Lxy(i.l) 74.7 90.6 77.8 81.3 78.9 —

Lxy(0,2) 276.3 425.1 212.6 204.7 212.6 —

LZ(i,i) 18.42 19.74 19.06 19.06 17.27 —

Lz(0,2) 18.42 19.74 18.42 19.06 17.27 —

5.10 5
d — 4.27 4.24 4.22 4.21 —

Lj£y — 40.3 56.9 74.7 87.7 —

Lz — 11.51 14.54 16.25 17.82 —

5.10 4
d — — 4.26 4.24 4.22 4.21

Lxy — — 35.0 48.5 64.3 76.8
u — — 13.16 14.94 17.27 18.42

Επίσης οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες είναι μερικώς διαταραγμένες και οι δεσμοί μεταξύ 

των ανθράκων των μεθυλικών ομάδων δεν βρίσκονται πλήρως σε trans διαμόρφωση. Με την 

αύξηση της επιφανειακής πίεσης όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του μορίου διευθετείται πιο 

οργανωμένα και με μεγαλύτερο βαθμό τάξης, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από τα 

αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακα 7.18. Η αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη για συγκεκριμένη επιφανειακή πίεση έχει όμως ως αποτέλεσμα τη δραματική 

μείωση του μεγέθους του τμήματος των μορίων τα οποία βρίσκονται περιοδικά διευθετημένα
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στο επίπεδο xy. Με την περαιτέρω συμπίεση της μονοστιβάδας τα μήκη συσχέτισης 

αυξάνονται, αλλά πάλι είναι κατά πολύ μικρότερα σε σχέση με αυτά στο καθαρό νερό. Σε 

κάθε έναν από αυτούς τους κρυσταλλικούς τομείς βρίσκεται περιοδικά διευθετημένος ένας 

μικρός αριθμός λιπιδίων ο οποίος αυξάνεται με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης. Ο 

αριθμός των λιπιδίων του DPPC ανά τομέα της μονοστιβάδας του απουσία και παρουσία 

ηλεκτρολυτών σαν συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης φαίνονται στο διάγραμμα του 

Σχήματος 7.38 (όπως επίσης και στον Πίνακα Π. 1.12 του Παραρτήματος).

800
η 2ο

·—  0,25Μ NaNO, 

■—  0,75Μ NaNO,

· —  0 .2 5 Μ  N a S C N  

· —  0 ,7 5 Μ  N a S C N  

0 , l M N a C 1 0 4 

0 ,2 5 Μ  N a C lO j  

· —  0 .7 5 Μ  N a C lO ,  

· —  0 .1  M  N a P F ,  

· —  0 .2 5 M  N a P F ,

5.10"^1 NaBC,4H,0

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

Σχήμα 7.38: Ο αριθμός των λιπιδίων του DPPC ανά τομέα της μονοστιβάδας του 
απουσία και παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών σε εύρος συγκεντρώσε<ον 

σαν συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης.

7.3.2.5 Σύγκριση της Επίδρασης των Ηλεκτρολυτών στην Κρυσταλλική Δομή της 

Μ ονοστιβάδας του DPPC

Στο Σχήμα 7.39 δίνονται σχηματικά και ποιοτικά οι μεταβολές που προκαλούνται στην 

κρυσταλλική δομή και στη διευθέτηση των μορίων της μονοστιβάδας από την παρουσία 

διαφόρων ηλεκτρολυτών. Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη και όσο 

χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη τόσο μεγαλύτερες είναι οι αλλαγές στην 

κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας. Η επίδραση είναι σύμφωνη με τη σειρά Hofmeister.
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Συμπυκνωμένη φάση της μονοστιβάδας του λιπιδίου DPPC στη 
ΜαΝΓΠ διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C.

μ w n n  NaBC:4H20NaSCN, NaCI04,
NaPF5 0.1M C>5.10"'M

NaBC24H205.10-6 M

Εξαγωνικό πλέγμα με τις αλκυλικές 
αλυσίδες μη κεκλιμένες.

Παραμορφωμένο Εξαγωνικό πλέγμα με 
τις αλκυλικές αλυσίδες υπό μεγαλύτερες 

γωνίες κλίσης ΝΝ.

Μεγαλύτερα τμήματα κρυσταλλικών 
τομέων. Οι υδρογονανΟρακικές 

αλυσίδες βρίσκονται κυρίως σε trans 
διαμόρφωση.

Πολύ μικρότερα μήκη συνοχής και μικρότερος 
αριθμός λιπιδίων ανά τομέα. Οι 

υδρογονανΟρακικές αλυσίδες έχουν μικρότερο 
βαθμό trans διαμορφώσεων. Αύξηση του αριθμού 

με τη συμπίεση της μονοστιβάδας.

Συναγωνισμός των 
λιπιδικών μορίων και των 

τετραφαινυλοβορικών 
ανιόντων για κατάληψη 

της επιφάνειας.

Σχήμα 7.39: Σχηματική συνοπτική αναπαράσταση της επίδρασης διαφόρων ηλεκτρολυτών στην
κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC.
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Το ότι η επίδραση των ιόντων στην κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC είναι 

σύμφωνη με τη σειρά Hofmeister μπορεί να γίνει αντιληπτό και από τα διαγράμματα του 

αντιστρόφου του συνημίτονου της γωνίας κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων ως 

συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης για τους διάφορους ηλεκτρολύτες που μελετήθηκαν.

η 2ο

0 .25  Μ  N aS C N  

0 .75  Μ  N aS C N

0 5  10 15 20  25  30  35  4 0  45  50 55  60 65  70 

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

1.40 τ-
Η ,Ο

0 .2 5 Μ  N aN O  

0 .7 5 Μ  N aN O

0 5 10 15 20  25 30 35  4 0  4 5  50 55  60 65  70

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Επιφανειακή Πίεση, mN/m
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

Σχήμα 7.40: Διαγράμματα l/cos(t) ως συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης της μονοστιβάδας του 
DPPC στη διεπιφάνεια ηλεκτρολυτών-αέρα διαφόρων συγκεντρώσεων.
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Τα διαγράμματα που προέκυψαν είναι όλα γραμμικά όπως αναμενόταν με βάση τη 

θεωρία.1"' 'κ| Για όλα τα συστήματα υπολογίστηκε η επιφανειακή πίεση στην οποία συμβαίνει 

η “μετάπτωση κλίσης”, π(, και οι τιμές φαίνονται στον Πίνακα 7.19.

ΙΙίνακας 7.19: Τιμές της επιφανειακής πίεσης στην οποία συμβαίνει η "μετάπτίοση κλίσης”, π( 
σαν συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Ε ίδ ο ς

Η λ ε κ τρ ο λ ύ τη

Ε π ιφ α ν ε ια κ ή  π ίεσ η  σ την  ο π ο ία  σ υ μ β α ίν ε ι η “μ ε τά π τω σ η  κ λ ίσ η ς ’, π,

|m N /m |
0.1 Μ 0.25 Μ 0.75 Μ

Η 20 71.1
NaNOi 77.4 82.4
NaSCN 75.9 83.4
NaC104 81.1 81.4 95.1
NaPF6 71.81 48.73 —

5.10 6 Μ 5.10 5 Μ 5.10 4 Μ

NaBC24H2o 67.8 < 2 0 < 3 0

Παρουσία των ηλεκτρολυτών NaNO^ NaSCN και NaClO .^ τιμή της επιφανειακής πίεσης π, 

αυξάνεται σε σχέση με αυτή στο καθαρό νερό nt=71.1 mN/m. Παρόλο που η μονοστιβάδα δεν 

είναι δυνατόν να συμπιεστεί σε τέτοιες πιέσεις είναι ενδεικτικό το ότι με την αύξηση του 

ηλεκτρολύτη είναι δυσκολότερο για τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες να αποκτήσουν μη 

κεκλιμένη διευθέτηση. Παρουσία 0.1 Μ NaPF6 η πίεση είναι περίπου η ίδια με αυτή 

απουσία ηλεκτρολύτη ενώ με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaPF6 παρατηρείται μια 

αξιοσημείωτη μείωση της πίεσης στην οποία τα μόρια είναι δυνατόν να υιοθετήσουν την 

κάθετη διαμόρφωση. (Η μονοστιβάδα του DPPC θα μπορούσε να συμπιεστεί μέχρι αυτή την 

επιφανειακή πίεση). Το τετραφαινυλοβορικό ανιόν σε συγκέντρωση 5 .ΙΟ'6 Μ προκαλεί μικρή 

μείωση της π,. Στις μεγαλύτερες όμως συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη οι υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες διευθετούνται κάθετα στην επιφάνεια σε όλη την περιοχή των συμπυκνωμένων 

φάσεων.

Η παρουσία των ηλεκτρολυτών επηρεάζει επίσης και το διάγραμμα της παραμόρφωσης, d 

του πλέγματος ως συνάρτηση του τετραγώνου του ημιτόνου της γωνίας κλίσης και η επίδραση 

εξαρτάται τόσο από το είδος του ηλεκτρολύτη όσο και από τη συγκέντρωσή του. Τα εν λόγω 

διαγράμματα φαίνονται στο Σχήμα 7.41.
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Σχήμα 7.41: Διαγράμματα της παραμόρφωσης, d, του κρυσταλλικού πλέγματος ως συνάρτηση 
του τετραγώνου του ημιτόνου της γωνίας κλίσης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια

ηλεκτρολυτών-αέρα διαφόρων συγκεντρώσεων.
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Σε όλες τις περιπτώσεις έχει βρεθεί ότι η παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος 

εξαρτάται γραμμικά (ευθείες με πολύ καλές γραμμικότητες) από το τετράγωνου του ημιτόνου 

της γωνίας κλίσης, σε συμφωνία με τη θεωρία Landau. Από τις ευθείες αυτές υπολογίστηκαν 

οι αποτέμνουσες, οι οποίες δίνουν την τιμή d0 (Πίνακας 7.20).

ΙΙίνακας 7.20: Απόλυτες τιμές άυ,της μονοστιβάδας του DPPC σαν συνάρτηση του είδους και της 
συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Είδος
Ηλεκτρολύτη

Απόλυτες τιμές do,της μονοστιβάδας του DPPC σαν συνάρτηση του 
είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη

0.1 Μ 0.25 Μ 0.75 Μ
do R do R do R

Η20 0.035±0.008 0.997
NaNO., 0.054±0.012 0.998 0.056±0.011 0.998
NaSCN 0.041±0.006 0.999 0.082±0.018 0.999
NaC104 0.049±0.006 0.999 0.064±0.026 0.984 0 .102±0.016 0.997
NaPF6 0.061±0.006 0.999 0.017±0.006 0.998 — —

5.10 6 Μ 5.10 5 Μ 5.10 4 Μ
NaBC24H2o 0.016±0.007 0.990 0 — 0

Όλες οι τιμές που έχουν βρεθεί για το d0 είναι αρνητικές και αποκλίνουν σημαντικά από το 

μηδέν. Παρουσία των ηλεκτρολυτών NaNO.,, NaSCN και NaC104 η απόλυτη τιμή της d0, 

αυξάνεται σε σχέση με αυτή στο καθαρό νερό. Συνεπώς παρουσία των συγκεκριμένων 

ηλεκτρολυτών η διευθέτηση των αλυσίδων επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την 

παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος παρόλο που και πάλι κυριότερος λόγος για την 

παραμόρφωση είναι η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων των μορίων. Η ίδια 

παρατήρηση προκύπτει και για την επίδραση 0.1 Μ NaPF6. Όμως με την περαιτέρω αύξηση 

της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη αυτού παρατηρείται σημαντική μείωση της τιμής της 

αποτέμνουσας υποδηλώνοντας την ελάττωση της συνεισφορά του τρόπου διευθέτησης των 

αλυσίδων στην παραμόρφωση του πλέγματος. Ίδια συνεισφορά φαίνεται να προκαλείται και 

στην παρουσία 5 .ΙΟ'6 Μ NaBC24H2o. Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όπως αναφέρθηκε και 

πιο πριν το πλέγμα καθίσταται εξαγωνικό και συνεπώς η παραμόρφωση παίρνει τιμή ίση με 

μηδέν.

Η συμπιεστότητα των κρυσταλλικών φάσεων, Cs, μπορεί να προσδιοριστεί από την κλίση 

των διαγραμμάτων του λογαρίθμου της επιφάνειας ανά μόριο στο οριζόντιο επίπεδο, Axy ως 

συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης.
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Η ,Ο
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Επιφανειακή Πίεση, N/m

Η ,Ο

0.1 Μ  N aSC N  
0.25 Μ  N aSC N  

0.75 Μ  N aSC N

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 

Επιφανειακή Πίεση, N/m

-3·20
<
α

~  -3.25 

-3.30

-3.05

-3.10

X

S  -3.15 

-3.20 

-3.25

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 

Επιφανειακή Πίεση, N/m
0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 

Επιφανειακή Πίεση, N/m

Επιφανειακή Πίεση, N/m

Σχήμα 7.42: Διαγράμματα του λογαρίθμου της Α„ ως συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης της 
μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια ηλεκτρολυτών-αέρα διαφόρων συγκεντρώσειυν.

Στον Πίνακα 7.21 δίνονται οι συμπιεστότητες των κρυσταλλικών φάσεων της μονοστιβάδας 

του DPPC στην παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών.
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Πίνακας 7.21: Τιμές της συμπιεστότητας των κρυσταλλικών φάσεων,. C„, της μονοστιβάδας του 
DPPC σαν συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Είδος Διαλύτη Συμπιεστότητα Κρυσταλλικών Φάσεων, Cs|m/N|
η 2ο 3.12±0.44 (R=0.981)

0.1
|mol/L|

0.25
[mol/L]

0.75 
| mol/L |

NaNO., —
3.26±0.18 
(R=0.997)

3.24±0.09
(R=0.999)

NaSCN —
3.31±0.19 
(R=0.997)

3.63±0.19 
(R=0.999)

NaC104
3.40±0.11 
(R=0.999)

3.45±0.23
(R=0.991)

3.42±0.17
(R=0.998)

NaPF6
3.99±0.20
(R=0.998)

6.07±0.94
(R=0.977)

—

5.10 6 
[mol/L]

5.10 s 
[mol/L]

5.10 4 
[mol/L]

NaBC24H2o
2.89±0.36
(R=0.978)

0.96±0.15 
(R=0.977)

0.82±0.08
(R=0.990)

Η συμπιεστότητα των κρυσταλλικών φάσεων της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα στους 12°C είναι ίση με Cs=3.12±0.44 m/N. Η παρουσία και η αύξηση της 

συγκέντρωσης των NaNO^, NaSCN και NaC104 οδηγεί σε μικρή αύξηση της συμπιεστότητάς 

τους, παρόλο που συμφωνούν στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος, υποδεικνύοντας τη 

μικρή αύξηση των ατελειών. Η αύξηση της συγκέντρωσης του NaPF6 οδηγεί σε αύξηση της 

τιμής της συμπιεστότητας των κρυσταλλικών φάσεων, ενώ σε συγκέντρωση 0.25 Μ η τιμή 

είναι αρκετά μεγάλη και πιθανώς αυτό να είναι ένδειξη πιθανής μετάπτωσης από κεκλιμένη 

φάση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων σε μη κεκλιμένη που μπορεί να συμβεί σε 

μεγαλύτερες επιφανειακές πιέσεις. Οι μη κεκλιμένες και πιο συμπαγείς φάσεις της 

μονοστιβάδας του DPPC παρουσία των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων του NaBC24H2o, 

εμφανίζουν μικρότερες τιμές συμπιεστότητας, όπως άλλωστε αναμενόταν.
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7.4 Αποτελέσματα του Χαρακτηρισμού των Διαφόρων Φάσεων της Μονοστιβάδας 

του DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα και Ηλεκτρολύτη-Αέρα στους 12°C με 

την Τεχνική της Φασματοσκοπίας Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου

Για την περαιτέρω μελέτη και διευκρίνιση της δημιουργίας νέων φάσεων στη μονοστιβάδα 

του DPPC στους 12°C καθώς επίσης και της διευθέτησης των λιπιδικών μορίων στη 

διεπιφάνεια νερού αέρα απουσία και παρουσία ηλεκτρολυτών πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

Φασματοσκοπίας Ανάκλασης Απορρόφησης Υπερύθρου, IRRAS. Μελετήθηκαν οι διάφορες 

φάσεις των μονοστιβάδων του DPPC στη διεπιφάνεια υδατικού διαλύματος-αέρα απουσία και 

παρουσία 0.1 Μ, 0.25 Μ και 0.75 Μ των ηλεκτρολυτών NaSCN και NaC104, 0.25 Μ NaPF6 

καθώς επίσης και 5.10'6 Μ, 5 .10'5 Μ, 5 .ΙΟ'4 Μ του N aB C ^^o  σε διάφορες επιφανειακές 

πιέσεις από 0 έως και 50 mN/m (ανάλογα με τη μορφή της ισοθέρμου). Λαμβάνονταν 

φάσματα υπερύθρου σε γωνίες πρόσπτωσης 40° και 60° και για τις δύο καταστάσεις πόλωσης 

του φωτός, s και ρ, σε κάθε γωνία.

7.4.1 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα

Αρχικά μελετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν οι διάφορες φάσεις, που βρίσκονται κυρίως σε 

κρυσταλλική μορφή, της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα και η ανάλυση 

και επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτών φαίνεται στη συνέχεια.

Στο Σχήμα 7.43 φαίνονται ενδεικτικά φάσματα IRRAS της μονοστιβάδας του DPPC στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C σε επιφάνεια ανά μόριο ίση με 70 Α2/μόριο, για το 

συνδυασμό των δύο καταστάσεων πόλωσης και τις δύο γωνίες εισερχόμενης δέσμης. Από τα 

φάσματα αυτά καταδεικνύεται ότι ακόμα και στις πολύ χαμηλές επιφανειακές πιέσεις (μεγάλες 

επιφάνειες ανά μόριο) η τεχνική αυτή παρέχει σημαντικό λόγο σήματος ως προς θόρυβο.1461

Οι κορυφές RA των φασμάτων μπορεί να είναι αρνητικές ή θετικές, ανάλογα με την 

κατάσταση πόλωσης της εισερχόμενης δέσμης, τη γωνία πρόσπτωσης και πόσο αυτή 

πλησιάζει την γωνία Brewster, την κατεύθυνση της αλλαγής της διπολικής ροπής μιας 

δόνησης, καθώς επίσης και με το δείκτη διάθλασης του υποστρώματος. Οπως μπορεί να γίνει 

αντιληπτό από τα πιο πάνω φάσματα, η ένταση (αρνητική ή θετική) των ζωνών στο φάσμα της 

ρ πολωμένης εισερχόμενης δέσμης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη γωνία πρόσπτωσης. 

Συγκεκριμένα η ένταση των κορυφών οδηγείται σε ένα ελάχιστο όταν η γωνία γίνει -54°, η 

οποία είναι η γωνία Brewster, για τη διεπιφάνεια νερού-αέρα και για αυτό το λόγο οι 

απορροφήσεις του φάσματος που λήφθηκε για γωνία 40° είναι αρνητικές, ενώ για 60° θετικές.
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Κυματαριθμός, cm '1

Σχήμα 7.43: Φάσματα IRRAS της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα 
στους I2°C σε επιφάνεια ανά μόριο 70 Α2/μόριο για γωνίες πρόσπτίοσης 40“ και 60°

του s και ρ πολωμένου φωτός.

Η εξάρτηση της έντασης των ζωνών που προκύπτουν από το s-πολωμένο φως είναι πιο απλή 

και μονότονη. Για παράδειγμα οι ζώνες που οφείλονται στις δονήσεις των μεθυλενικών 

πρωτονίων είναι αρνητικές για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης και η έντασή τους μειώνεται με 

την αύξηση της γωνίας πρόσπτωσης. Η εξάρτηση της έντασης των ζωνών στο s και ρ φάσμα 

από τη γωνία πρόσπτωσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διαμόρφωσης των 

λιπιδικών ουρών.

7.4.1.1 Δονήσεις των Χαρακτηριστικών Ομάδων των Μορίων του DPPC που Βρίσκονται 

Διευθετημένα στη Διεπιφάνεια Νερού-Αέρα

Οι περιοχές μεταξύ των 900-1800 cm '1 και 2800-3000 cm"1 είναι πολύ σημαντικές για την 

άντληση πληροφοριών για τη διαμόρφωση και τον προσανατολισμό των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων, v(CH2), τη δομή της μοναδιαίας κυψελίδας, δ((ΓΗ2), το βαθμό εφυδάτωσης, τη 

δημιουργία δεσμών υδρογόνου και την ιοντική πρόσδεση (π.χ CO, Ρ θ 2_) καθώς επίσης και τη 

διαμόρφωση της λιπιδικής κεφαλής (π.χ C N C ,  ΡΟ2 ). Στο Σχήμα 7.44 φαίνεται ένα φάσμα 

IRRAS της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα και η ανάθεση των 

κυριότερων κορυφών.
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7.4.1.1.1 Δονήσεις που Οφείλονται στις ΥδρογονανΟρακικές Αλυσίδες των Λιπιδίων του 

DPPC

Οι χαρακτηριστικότερες δονήσεις των υδρογονανθρακικών αλυσίδων των φωσφολιπιδίων οι 

οποίες εμφανίζονται στα φάσματα IRRAS είναι οι ασύμμετρες και συμμετρικές δονήσεις των 

μεθυλενικών πρωτονίων Chh, οι οποίες παρατηρούνται γύρω στους 2919 και 2850 cm '1, 

αντίστοιχα. Οι δονήσεις αυτές είναι πολύ ευαίσθητες στη διευθέτηση και τη διαμόρφωση των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων και στην ύπαρξη gauche ατελειών σε αυτές.
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Σχήμα 7.45: Φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων των μεθυλενικών πρωτονίων που 
λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/m -  50 mN/m. 11 γωνία πρόσπτωσης
του s-πολωμένου φωτός ήταν 40“.

Η εξάρτηση της συχνότητας των ασύμμετρων και των συμμετρικών δονήσεων τάσης των 

μεθυλενικών πρωτονίων από τη διαθέσιμη επιφάνεια ανά μόριο δίνεται στα διαγράμματα του 

Σχήματος 7.46. Σε μεγάλες επιφάνειες ανά μόριο οι κορυφές εμφανίζονται στους -2920 cm '1 

και στους -2851 cm '1 για τις ασύμμετρες και συμμετρικές δονήσεις αντίστοιχα, 

υποδεικνύοντας ότι η μονοστιβάδα του DPPC ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες ανά μόριο 

παρουσιάζει σημαντικό βαθμό τάξης, ενώ οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες βρίσκονται κυρίως 

σε trans διαμόρφωση. (Ας σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες δονήσεις μπορούν να εμφανίζονται 

μεταξύ των 2924-2917 cm '1 και 2855-2849 cm '1 αντίστοιχα, και οι μικρότερες τιμές 

υποδεικνύουν ότι οι αλκυλικές αλυσίδες διευθετούνται με πολύ μεγάλο βαθμό τάξης και 

βρίσκονται κυρίως σε all-trans διαμόρφωση). Με τη συμπίεση της μονοστιβάδας και την
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αύξηση της επιφανειακής πίεσης παρατηρείται μόνο μικρή μείωση στις τιμές των συχνοτήτων 

va5CH2 και vsCH2, υποδεικνύοντας κάποιες μεταβολές, σε μικρό όμως βαθμό, στη διευθέτηση 

και την οργάνωση των λιπιδικών μορίων στη διεπιφάνεια νερού - αέρα, επιβεβαιώνοντας 

ουσιαστικά την απουσία καθαρής αέριας ή υγρής εκτεταμένης φάσης στη μονοστιβάδα του 

DPPC στους 12°C.
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Σχήμα 7.46: Συσχέτιση των συχνοτήτων των ασύμμετρων (αριστερός άξονας-μπλε σημεία) και 
των συμμετρικών δονήσεων (δεξής άξονας-ροζ σημεία) των μεθυλενικών πρωτονίων με την 
επιφάνεια ανά μόριο της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C.

Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Η απουσία της καθαρής αέριας και υγρής συμπυκνωμένης φάσης στη μονοστιβάδα του 

DPPC και η διευθέτηση των λιπιδίων με μεγάλο βαθμό τάξης γίνεται αντιληπτή αν συγκρίνει 

κανείς και τα αποτελέσματα της τεχνικής IRRAS της εν λόγω μονοστιβάδας σε δύο 

διαφορετικές θερμοκρασίες, στους 12°C και στους 22°C|221. Σε όλο το εύρος των επιφανειακών 

πιέσεων οι ζώνες τόσο των ασύμμετρων όσο και των συμμετρικών δονήσεων στους 22°C 

εμφανίζονται σε μεγαλύτερες τιμές συχνοτήτων. Αυτό ισχύει κυρίως για επιφανειακές πιέσεις 

μέχρι 5 mN/m, όπου στη ψηλότερη θερμοκρασία η μονοστιβάδα σε αυτές τις πιέσεις 

βρίσκεται στις λιγότερο οργανωμένες φάσεις και συγκεκριμένα μεταπίπτει από την αέρια στην 

υγρή εκτεταμένη φάση ενώ υπάρχει και το πλατό συνύπαρξης της υγρής εκτεταμένης με την 

υγρή συμπυκνωμένη φάση. Επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω πραγματοποιείται και μέσα από 

αποτελέσματα από παλαιότερες μελέτες της μονοστιβάδας του DPPC μέσω της τεχνικής 

IRRAS.[47‘50]
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Σχήμα 7.47: Σύγκριση των συχνοτήτων των ασύμμετροι (αριστερά διάγραμμα) και των 
συμμετρικών δονήσείον (δεξιά διάγραμμα) των μεθυλενικών πρωτονίων, που δίνονται ως 

συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης, της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - αέρα 
στους 12°C και στους 22 °C. 11 γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φιοτός ήταν 40".

Με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης αυξάνεται και η ένταση των ζωνών που οφείλονται 

στις δονήσεις των μεθυλενικών πρωτονίων (Σχήμα 7.48). Η αύξηση του ύψους των κορυφών 

των vas(CH2) και vs(CH2) με τη συμπίεση της μονοστιβάδας δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση 

της λιπιδικής πυκνότητας (και συνεπώς του αριθμού των μορίων που “βλέπει” η δέσμη IR) 

αλλά είναι πιθανό να προκύπτει και από αλλαγή στη διεύθυνση της διπολικής ροπής των 

δονήσεων τάσης των ομάδων αυτών, υποδεικνύοντας μείωση στη γωνία κλίσης των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων.
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Σχήμα 7.48: Επίδραση της επιφάνειας ανά μόριο (αριστερά διάγραμμα) και της 
επιφανειακής πυκνότητας (δεξιά διάγραμμα) στο ύψος των κορυφών των ασύμμετρων και 

των συμμετρικών δονήσεων των μεθυλενικιόν πρωτονίων, των μορίων του DPPC.
Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".
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Η εξάρτηση του ύψους των κορυφών των ασύμμετρων και συμμετρικών δονήσεων από τη 

διαθέσιμη επιφάνεια ανά μόριο φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 7.48.α. Σε μεγάλες 

επιφάνειες ανά μόριο το ύψος των κορυφών δεν μεταβάλλεται ενώ με την περαιτέρω συμπίεση 

της μονοστιβάδας (Επιφάνεια < 55 Α2/μόριο) παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή στο ύψος 

των κορυφών. Η αλλαγή στο ύψος των κορυφών ταυτίζεται ουσιαστικά με την απότομη 

αλλαγή της επιφανειακής πίεσης στην ισόθερμο της συγκεκριμένης μονοστιβάδας που 

συμβαίνει γύρω στα 55 Α2/μόριο.

Στο διάγραμμα του Σχήματος 7.48.β δίνεται η μεταβολή της έντασης των δύο κορυφών των 

δονήσεων των ασύμμετρων και των συμμετρικών δονήσεων των CEl· ως συνάρτηση της 

επιφανειακής λιπιδικής πυκνότητας. Αν η μεταβολή της έντασης οφειλόταν μόνο στην αύξηση 

του αριθμού των λιπιδικών μορίων τότε θα είχε γραμμική σχέση με την επιφανειακή 

πυκνότητα, ρ.|Μ| Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της μονοστιβάδας του DPPC 

στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C, όπου όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπάρχει αλλαγή 

της κλίσης σε επιφανειακή πυκνότητα ίση με περίπου 1.8 ΙΟ14 μόρια/cm2, που ισοδυναμεί με 

το σημείο της ισοθέρμου π-Α στο οποίο αλλάζει κατακόρυφα η επιφανειακή πίεση. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση και διευθέτηση των αλκυλικών 

αλυσίδων των μορίων του DPPC με τη συμπίεση της μονοστιβάδας είναι πιο σημαντικές σε 

επιφανειακές πυκνότητες μεγαλύτερες από 2.0 ΙΟ14 μόρια/cm2 και για το λόγο αυτό 

παρατηρείται η απότομη μεταβολή. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε 

παρόμοια συμπεριφορά κατά τη μελέτη μονομοριακών στρωμάτων του DPPC που είχαν 

εναποτεθεί σε υπόστρωμα γερμανίου.,?_ι Η συμπεριφορά εκεί συσχετίστηκε με την ύπαρξη 

νησίδων του DPPC στις οποίες οι αλκυλικές αλυσίδες είναι σε all-trans διαμόρφωση ακόμα 

και στις χαμηλές επιφανειακές πιέσεις στις οποίες έγιναν εναποθέσεις. Στην περίπτωση του 

DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στους 12°C, φαίνεται να υπάρχει σε κάποιο βαθμό αλλαγή 

στη δομή της μονοστιβάδας ακόμα και αν αυτή βρίσκεται με το μεγαλύτερο μέρος της σε 

συμπυκνωμένες φάσεις. Οι μεταβολές στην ένταση είναι ανάλογες με αυτές που βρέθηκαν 

κατά τη μελέτη των μονοστιβάδων και των μονομοριακών υμενίων του λιπιδίου DPPG, όμως 

ο βαθμός αλλαγής είναι μικρότερος.1511

Η εξάρτηση του εύρους των κορυφών των ασύμμετρων και των συμμετρικών δονήσεων των 

μεθυλενικών πρωτονίων από την επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε τασιενεργό μόριο στη 

διεπιφάνεια νερού - αέρα φαίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 7.49. Το εύρος της κορυφής 

απορρόφησης εξαρτάται από την περιστροφική κίνηση και την ευελιξία της αλκυλικής 

αλυσίδας και η αύξηση του υποδεικνύει την αύξηση της κινητικότητας και της ευελιξίας της 

αλυσίδας. Η αύξηση της κινητικότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των αλυσίδων και επίσης υποδεικνύει την παρουσία ατελειών gauche.1461 Όπως
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φαίνεται και στο πιο κάτω διάγραμμα η αλλαγή της επιφανειακής πίεσης της μονοστιβάδας 

δεν προκαλεί σημαντικές μεταβολές στο εύρος των κορυφών των ασύμμετρων και των 

συμμετρικών δονήσεων των μεθυλενικών πρωτονίων.

Σχήμα 7.49: Επίδραση της επιφάνειας ανά μόριο στο εύρος των κορυφιόν των ασύμμετρων και 
των συμμετρικών δονήσεων των μεθυλενικών πρωτονίων, των μορίων του DPPC. II γωνία 

πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Η ασθενής ζώνη γύρω στους 2959 cm' 1 (Σχήμα 7.45) οφείλεται στην ασύμμετρη δόνηση των 

μεθυλικών πρωτονίων CH3, vas CH3. Η ένταση των δονήσεων αυτών είναι μικρή γεγονός που 

οφείλεται στο ότι υπάρχουν λιγότερες τέτοιες ομάδες στα μόρια που απαρτίζουν τη 

μονοστιβάδα. Η αλλαγή της επιφανειακής πίεσης δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σημαντική 

επίδραση στη συχνότητα εμφάνισης των κορυφών αυτών στα πλαίσια του πειραματικού 

σφάλματος. Οι συμμετρικές δονήσεις των CH? συνήθως δεν εμφανίζονται στα εν λόγω 

φάσματα.*4651'

Ένα ακόμη είδος δόνησης των μεθυλενικών πρωτονίων των υδρογονανθρακικών αλυσίδων 

που είναι ανιχνεύσιμο στα φάσματα IRRAS είναι οι δονήσεις κάμψης ψαλιδωτής κίνησης 

6CH2. Από τα επιλεγμένα φάσματα IRRAS που φαίνονται στο Σχήμα 7.50, γίνεται αντιληπτό 

ότι η κορυφή που οφείλεται στις εν λόγω δονήσεις είναι διπλή, υποδεικνύοντας ότι το πλέγμα 

της μονοστιβάδας είναι παραμορφωμένο εξαγωνικό, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της 

τεχνικής GIXD. Οι δύο κορυφές εμφανίζονται γύρω στους 1467 cm ' 1 και στους 1481 cm '1. Με 

την αύξηση της επιφανειακής πίεσης η πρώτη κορυφή μετατοπίζεται σε λίγο μεγαλύτερες 

τιμές συχνότητας, (από τους 1467.2 cm' 1 σε επιφανειακή πίεση 0 mN/m στους 1468.6 cm' 1 στα 

40 mN/m), ενώ η δεύτερη εμφανίζεται σε σχετικά σταθερές τιμές κυματαριθμών. Σημαντικό
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είναι ότι η διπλή κορυφή εμφανίζεται και στο φάσμα για μηδενική επιφανειακή πίεση 

υποδεικνύοντας ότι και σε αυτή την πίεση η μονοστιβάδα βρίσκεται και σε κάποιο βαθμό 

κρυσταλλικότητας.
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Σχήμα 7.50: Ενδεικτικά φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων κάμψης ψαλιδωτής 
κίνησης των μεθυλενικών πρωτονίων, 0 0 1 2 που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της 
μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 

0 mN/m -  40 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40°.

7.4.1.1.2 Δονήσεις που Οφείλονται στις Πολικές Κεφαλές των Λιπιδίων του DPPC

Παρόλο που η πληθώρα των μελετών μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί στις δονήσεις των

υδρογονανθρακικών αλυσίδων, ως δείκτες της κατάστασης της μονοστιβάδας, είναι ωστόσο

δυνατό να προσδιοριστούν και οι δονήσεις που οφείλονται στις πολικές κεφαλές των λιπιδικών 
1531συστημάτων.1 J

Η ζώνη των δονήσεων τάσης της καρβονυλικής ομάδας μεταξύ των 1700 και 1740 cm '1 

χρησιμοποιείται συχνά για τη διερεύνηση της επιφανειακής δομής των λιπιδίων. Η συχνότητα 

στην οποία εμφανίζεται η κορυφή αυτή είναι ευαίσθητη στην ύπαρξη δεσμών υδρογόνου στη 

συγκεκριμένη ομάδα και έτσι δίνει πληροφορίες για το βαθμό εφυδάτωσης των λιπιδίων. Στην 

περιοχή αυτή των φασμάτων 1RRAS που λήφθηκαν (επιλεγμένα φάσματα φαίνονται στο 

διάγραμμα του Σχήματος 7.51), διακρίνονται δύο κυρίως κορυφές, η σχετική ένταση των 

οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιφανειακή πίεση.
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Σχήμα 7.51: Ενδεικτικά φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της καρβονυλικής ομάδας 
που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/m -  40 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του
β-πολοιμένου φιυτός ήταν 40".

Στις χαμηλές επιφανειακές πιέσεις υπερισχύει η ζώνη στους ~1728 cm '1, ενώ με τη συνεχή 

συμπίεση της μονοστιβάδας η ζώνη αυτή εξασθενεί και ενισχύεται η ζώνη στους ~1738.5cm'1. 

Δηλαδή με την αύξηση της επιφάνειας ανά μόριο υπερισχύει η ζώνη που οφείλεται στις 

δονήσεις της μονοπρωτονιωμένης με δεσμούς υδρογόνου καρβονυλικής ομάδας. Επιπλέον με 

την αύξηση της επιφανειακής πίεσης παρατηρείται συνολική αύξηση της έντασης των ζωνών 

της καρβονυλικής ομάδας (Επεξεργασμένα Διαγράμματα του Σχήματος 7.52.α) όπως 

παρατηρήθηκε και για τις ασύμμετρες και συμμετρικές δονήσεις των μεθυλενικών πρωτονίων.

 0 uiN/ni
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 40 mN/m
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Σχήμα 7.52: Επεξεργασμένα φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της καρβονυλικής 
ομάδας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 
νερού - αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/ni -  40 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του

s- πολωμένου φωτός ήταν 40".
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Κυρίως στις χαμηλές επιφανειακές πιέσεις εμφανίζεται επίσης και μια ασθενής ζώνη γύρω 

στους 1710 cm '1, η οποία οφείλεται στη διπλά πρωτονιωμένη κατάσταση των καρβονυλικών 

ομάδων. Με αύξηση της επιφανειακής πίεσης η κορυφή αυτή εξαφανίζεται, δίνοντας τη θέση 

της σε ένα ώμο. Όλα τα πιο πάνω υποδεικνύουν ότι με τη συμπίεση της μονοστιβάδας 

μειώνεται σταδιακά ο βαθμός εφυδάτωσης των καρβονυλικών ομάδων των λιπιδιών.[54' 71

Οι αρνητικές ζώνες μεταξύ των 1640-1660 cm '1 οφείλονται στις δονήσεις κάμψης των 

μορίων του νερού.1511

Η μελέτη της περιοχής του φάσματος μεταξύ των 1300 και 1000 cm '1 (Σχήμα 7.53) δείχνει 

την επίδραση της συμπίεσης της μονοστιβάδας στις δονήσεις της φωσφορικής ομάδας των 

λιπιδικών κεφαλών. Οι συμμετρικές δονήσεις της φωσφορικής ομάδας εμφανίζονται γύρω 

στους 1090 cm '1. Με τη συμπίεση της μονοστιβάδας η κορυφή φαίνεται να μετατοπίζεται σε 

κάπως μεγαλύτερες τιμές, από τους 1088.5 cm '1 σε μηδενική πίεση στους 1090.4 cm '1 σε 

επιφανειακή πίεση ίση με 40 mN/m. Αυτή η μετατόπιση σε μεγαλύτερες συχνότητες 

υποδεικνύει αύξηση της ισχύος του δεσμού Ρ-Ο, η οποία μπορεί να οφείλεται σε μείωση των 

δεσμών υδρογόνου στο φωσφορικό οξυγόνο.148,5 Λ| Οι ασύμμετρες δονήσεις της φωσφορικής 

ομάδας εμφανίζονται στην περιοχή των 1220-1250 cm '1. Η ευρεία ζώνη γύρω στους 1230 cm '1 

μπορεί να χωριστεί σε δύο ανεξάρτητες συνιστώσες ζώνες (-1225 cm '1 και -1240 cm '1), οι 

οποίες υποδεικνύουν ένα μίγμα καταστάσεων εφυδάτωσης των φωσφορικών καταλοίπων των 

φωσφορικών ομάδων. Η ψηλότερη συχνότητα οφείλεται στις δονήσεις της αφυδατωμένης 

φωσφορικής ομάδας ενώ η χαμηλότερη οφείλεται στην πλήρως ενυδατωμένη φωσφορική 

ομάδα. Η ισορροπία μεταξύ των διάφορων καταστάσεων εφυδάτωσης αλλάζει με τη συμπίεση 

της μονοστιβάδας, όπως γίνεται αντιληπτό από τα φάσματα του Σχήματος 7.53.

Σχήμα 7.53: Ενδεικτικά φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της φωσφορικής ομάδας 
που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού - αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/m -  40 mN/m. 11 γωνία πρόσπτωσης
του s- πολωμένου φωτός ήταν 40°.
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Η ένταση των ζωνών των ασύμμετρων δονήσεων των φωσφορικών ομάδων αυξάνεται με 

την αύξηση της επιφανειακής πίεσης, όπως φαίνεται στα πιο κάτω επεξεργασμένα φάσματα. 

Αυτό πιθανώς είναι αποτέλεσμα της αύξησης της λιπιδικής πυκνότητας και συνεπώς του 

αριθμού των μορίων που “βλέπει” η δέσμη IR, ή μπορεί και να υποδεικνύει και οποιεσδήποτε 

αλλαγές στη διαμόρφωση της διευθέτησης της πολικής κεφαλής.

ΚaΜ
<οί

0.0050 ι  
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0.0040 - 
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......................f  ------ * ....................................... --------  5 mN/m

-------- 10 m N/m
-------- 20 mN/m
--------30 mN/m
-------- 40 mN/m
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Κυματαριθμός, cm’1
1100 1050

Σχήμα 7.54: Επεξεργασμένα φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της φίοσφορικής 
ομάδας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 
νερού - αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/m -  40 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του

s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Στην περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι συμμετρικές και ασύμμετρες δονήσεις Ρ 0 2 

υπάρχουν και άλλοι τύποι δονήσεων όπως για παράδειγμα οι ασύμμετρες και οι συμμετρικές 

δονήσεις CO-O-C στους ~1170 cm '1 και στους -1070 cm '1.
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Σχήμα 7.55: Ενδεικτικά φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων των ομάδων CO-O-C 
(διάγραμμα αριστερά) και C-Ν (διάγραμμα δεξιά) που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης 

της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 
0 mN/m -  40 mN/m. Η γωνία πρόσπτοισης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40υ.
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Στα φάσματα IRRAS της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - αέρα είναι 

ορατές και οι κορυφές που οφείλονται στις δονήσεις C-Ν του τεταρτοταγούς ατόμου του 

αζώτου της ομάδας της χολίνης που βρίσκεται στην πολική κεφαλή και εμφανίζονται στους 

~974 cm ''J5x| Με τη συμπίεση της μονοστιβάδας δεν φαίνεται να προκαλείται οποιαδήποτε 

ευδιάκριτη μεταβολή των ζωνών αυτών, στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος.

7.4.2 Μονοστιβάδες DPPC στη Διεπιφάνεια Ηλεκτρολυτών-Αέρα

Η παρουσία ηλεκτρολυτών στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας του DPPC στους 12°C έχει ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή της μορφής της ισοθέρμου και τη δημιουργία νέων λιγότερο 

οργανωμένων φάσεων, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν με βάση τα αποτελέσματα των 

ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης -  επιφάνειας ανά μόριο, π-Α. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της τεχνικής IRRAS τα οποία παρατίθενται στη 

συνέχεια.

7.4.2.1 Δονήσεις των Χαρακτηριστικών Ομάδων των Μορίων του DPPC που Βρίσκονται 

Διευθετημένα στη Διεπιφάνεια Ηλεκτρολύτη-Αέρα

Η παρουσία των ηλεκτρολυτών στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας επηρεάζει και τις κορυφές 

που οφείλονται στις δονήσεις των χαρακτηριστικών ομάδων των λιπιδίων του DPC.

7.4.2.1.1 Μεταβολές των Δονήσεων που Οφείλονται στις Υδρογονανθρακικές Αλυσίδες 

των Αιπιδίων του DPPC Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Η περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι ασύμμετρες και οι συμμετρικές δονήσεις των 

μεθυλενικών πρωτονίων CH2, είναι η σημαντικότερη για τη μελέτη των πιθανών αλλαγών της 

μονοστιβάδας του DPPC παρουσία των ηλεκτρολυτών, καθώς οι δονήσεις αυτές είναι πολύ 

ευαίσθητες στη διευθέτηση και τη διαμόρφωση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων των 

λιπιδικών μορίων. Στα διαγράμματα του Σχήματος 7.56 φαίνεται η εξάρτηση της συχνότητας 

των ασύμμετρων και των συμμετρικών δονήσεων τάσης των μεθυλενικών πρωτονίων υπό την 

επίδραση αυξανόμενης συγκέντρωσης του NaSCN.

Παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης του θειοκυανικού νατρίου, οι ασύμμετρες και οι 

συμμετρικές δονήσεις τάσης εμφανίζονται σε μεγαλύτερους κυματαριθμούς, υποδεικνύοντας 

τη μείωση της τάξης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων και την αύξηση του λόγου των 

gauche διαμορφώσεων σε σχέση με τις trans. Αυτό επιβεβαιώνει τη δημιουργία των νέων, 

λιγότερο οργανωμένων φάσεων όπως για παράδειγμα την αέρια και την υγρή εκτεταμένη 

φάση.
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Σχήμα 7.56: Συσχέτιση των συχνοτήτων των ασύμμετρων (διάγραμμα αριστερά) και των 
συμμετρικών δονήσεων (διάγραμμα δεξιά) των μεθυλενικών πρωτονίων με την επιφανειακή 

πίεση της μονοστιβάδας του DPPC απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του NaSCN 
στους 12"C. Η γωνία πρόσπτοισης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40°.

Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι τα SCN' που βρίσκονται στο υπόστρωμα της 

μονοστιβάδας αυξάνουν τη σταθερότητα και την έκταση της υγρής εκτεταμένης φάσης, με 

αποτέλεσμα το πλατό συνύπαρξης να εμφανίζεται σε μεγαλύτερες επιφανειακές πιέσεις με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις ισχύουν κυρίως για 

τις μικρότερες επιφανειακές πιέσεις, μέχρι 10 mN/m. Στις μεγαλύτερες πιέσεις, τα ανιόντα δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διευθέτηση των αλυσίδων στην υγρή 

συμπυκνωμένη φάση της μονοστιβάδας του DPPC, άρα η δομή είναι πολύ όμοια με αυτή στη 

διεπιφάνεια νερού-αέρα. Κάποια μεταβολή φαίνεται να υπάρχει στις ψηλές πιέσεις στην 

παρουσία 0.75 Μ NaSCN, υποδεικνύοντας κάποια επίδραση στην κρυσταλλική δομή της 

μονοστιβάδας.

Η εμφάνιση των λιγότερο οργανωμένων φάσεων της μονοστιβάδας παρουσία των 

ηλεκτρολυτών επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την αλλαγή των συχνοτήτων στις οποίες 

εμφανίζονται οι ζώνες που οφείλονται στις ασύμμετρες και συμμετρικές δονήσεις των 

μεθυλενικών πρωτονίων, αλλά και από την αλλαγή της έντασής τους. Για συγκεκριμένη 

επιφανειακή πίεση η ένταση των ζωνών μειώνεται σε σχέση με αυτή στο καθαρό νερό. Η 

μείωση όπως αναμενόταν είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του 

ηλεκτρολύτη, αλλά και όσο μικρότερη είναι η επιφανειακή πίεση. Μερικά παραδείγματα 

φασμάτων φαίνονται στα επιλεγμένα διαγράμματα του Σχήματος 7.57.
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Σχήμα 7.57: Φάσματα IRRAS (επεξεργασμένα) της περιοχής των δονήσεων των μεθυλενικών 
πρωτονίων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC σε 

επιφανειακές πιέσεις 5 mN/m (πάνω αριστερά), 10 mN/m (πάνω δεξιά) και 20 mN/m (κάτω), 
απουσία και παρουσία 0.1 Μ και 0.25 Μ NaSCN. II γωνία πρόσπτίυσης του 

s-πολωμένου φοίτός ήταν 40".

Η εξάρτηση του ύψους των κορυφών των ασύμμετρων και των συμμετρικών δονήσεων από 

την επιφανειακή πυκνότητα φαίνεται στα πιο κάτω διαγράμματα στα οποία 

αντικατοπτρίζονται όλα τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
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Σχήμα 7.58: Συσχέτιση του ύψους των κορυφών των ασύμμετρων (διάγραμμα αριστερά) και των 
συμμετρικών (διάγραμμα δεξιά) δονήσεων των μεθυλενικών προιτονίων των μορίων του DPPC 
με την επιφανειακή λιπιδική πυκνότητα απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του 

NaSCN. Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40°.

Όμοια αποτελέσματα και παρατηρήσεις προέκυψαν και κατά τη μελέτη των ασύμμετρων και 

των συμμετρικών δονήσεων των μορίων του DPPC στην παρουσία άλλων χαοτροπικών 

ανιόντων.

Σχήμα 7.59: Συσχέτιση των συχνοτήτων των ασύμμετρων (διάγραμμα αριστερά) και των 
συμμετρικίόν δονήσεων (διάγραμμα δεξιά) των μεθυλενικίόν πρωτονίων με την επιφανειακή 

πίεση της μονοστιβάδας του DPPC απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του NaCI04 
στους 12°C. Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φιοτός ήταν 40υ.

Για παράδειγμα η παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του NaClCXj έχει παρόμοια επίδραση 

στη συχνότητα εμφάνισης των ασύμμετρων και συμμετρικών δονήσεων των CHh, όπως
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γίνεται αντιληπτό από τα πιο κάτω διαγράμματα, όσο και στις εντάσεις των κορυφών (Σχήμα 

Π.2.1. στο Παράρτημα).

Η επίδραση του NaPF6 είναι παρόμοια με αυτή των NaSCN και NaC104 και τα 

αποτελέσματα της επίδρασης του στις συμμετρικές και ασύμμετρες δονήσεις των μεθυλενικών 

πρωτονίων φαίνονται στα Σχήματα Π.2.2. στο Παράρτημα.

Το χαοτροπικότερο ανιόν που μελετήθηκε μέσω αυτής της τεχνικής είναι το 

τετραφαινυλοβορικό ανιόν, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στα διαγράμματα του 

Σχήματος 7.60.

Σχήμα 7.60: Συσχέτιση των συχνοτήτων των ασύμμετροιν (διάγραμμα αριστερά) και των 
συμμετρικών δονήσεων (διάγραμμα δεξιά) των μεθυλενικών πρωτονίων με την επιφανειακή 

πίεση της μονοστιβάδας του DPPC απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσείον του 
NaBCijHiu στους 12UC. Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Ακόμα και παρουσία μικρών συγκεντρώσεων των εν λόγω ανιόντων η μείωση της τάξης της 

μονοστιβάδας είναι σημαντική. Η διευθέτηση και η οργάνωση των υδρογονανθρκικών τους 

αλυσίδων, φαίνεται να αυξάνεται με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης και φαίνεται να 

καθιστάται όμοια με αυτή στην καθαρή διεπιφάνεια νερού-αέρα σε μεγάλες επιφανειακές 

πιέσεις (π > 25 mN/m). Η σημαντική αυτή επίδραση επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα 

της τεχνικής GIXD και συγκεκριμένα από τις τιμές του μήκους συσχέτισης Lz, (Πίνακας 7.18), 

όπου βρέθηκε ότι ακόμη και σε επιφανειακές πιέσεις ίσες με 20 mN/m τα μήκη συσχέτισης 

έχουν τιμές πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες στο καθαρό νερό, ενώ σε μεγαλύτερες πιέσεις 

αυξάνονται και παίρνουν τιμές όμοιες με αυτές του νερού.

Πιο κάτω δίνονται τα διαγράμματα της συσχέτισης του ύψους των κορυφών των 

ασύμμετρων και των συμετρικών δονήσεων των CH2 με την επιφανειακή λιπιδική πυκνότητα 

στην απουσία και στην παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του NaBC24H2o.
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Σχήμα 7.61: Συσχέτιση του ύψους των κορυφών των ασύμμετρίον (διάγραμμα αριστερά) και των 
συμμετρικών (διάγραμμα δεξιά) δονήσεων των μεθυλενικών πρωτονίων, των μορίων του DPPC 
με την επιφανειακή λιπιδική πυκνότητα παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του NaBC24H2n· Η 

γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φο>τός ήταν 40".

Παρουσία του τετραφαινυλοβορικού ανιόντος η μεταβολή της έντασης των δύο κορυφών ως 

συνάρτηση της επιφανειακής λιπιδικής πυκνότητας φαίνεται να είναι αρκετά γραμμική σε όλο 

το εύρος της επιφανειακής πυκνότητας κάτι που δεν συμβαίνει για τη μονοστιβάδα του DPPC 

στη διεπιφάνεια νερού - αέρα αλλά ούτε και παρουσία των άλλων ηλεκτρολυτών που 

μελετήθηκαν, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι τα ιόντα αυτά αλληλεπιδρούν με διαφορετικό 

τρόπο με τη μονοστιβάδα του DPPC σε σχέση με τα λιγότερο χαοτροπικά ανιόντα.

Οι δονήσεις κάμψης ψαλιδωτής κίνησης, δ(ΓΗ2, από τις οποίες μπορούν να ληφθούν 

πληροφορίες για το είδος του πλέγματος που δημιουργείται στην υπό μελέτη μονοστιβάδα για 

τη μονοστιβάδα του DPPC παρουσία 0.1 Μ και 0.25 Μ NaClO .4 σε εύρος επιφανειακών 

πιέσεων φαίνονται στο Σχήμα 7.62. Η κορυφή που οφείλεται στις εν λόγω δονήσεις παραμένει 

διπλή, όπως και στην περίπτωση της διεπιφάνειας νερού-αέρα, υποδεικνύοντας ότι το πλέγμα 

της μονοστιβάδας είναι παραμορφωμένο εξαγωνικό. Οι δύο κορυφές εμφανίζονται γύρω στους 

1467-1468 cm '1 και στους 1481 cm '1. Με την αύξηση της επιφανεακής πίεσης η πρώτη 

κορυφή μετατοπίζεται σε λίγο μεγαλύτερες τιμές συχνότητας, ενώ η δεύτερη εμφανίζεται σε 

σχετικά σταθερές τιμές κυματαριθμών, κατ' αναλογία με την περίπτωση του καθαρού νερού.
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Σχήμα 7.62: Φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων κάμψης ψαλιδωτής κίνησης των 
μεθυλενικών πρωτονίων, δ€Η : που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του

DPPC παρουσία 0.1 Μ και 0.25 Μ NaCIO., σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/m -  40 
mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40“.

Παραμένει όμως ένα αναπάντητο ερώτημα. Πως είναι δυνατό σε χαμηλές επιφανειακές 

πιέσεις, όπου παρουσία ηλεκτρολυτών η μονοστιβάδα διευθετείται σε μη οργανωμένες φάσεις, 

να υπάρχουν δύο κορυφές και όχι μία γύρω στους 1465 cm"1 που να υποδηλώνει την παρουσία 

μη οργανωμένων φάσεων;

Αντίστοιχες παρατηρήσεις και συμπεράσματα προκύπτουν και για την επίδραση των 

υπόλοιπων αλάτων του νατρίου, ακόμα και του τετραφαινυλοβορικού νατρίου. (Σχήμα 7.63)

Σχήμα 7.63: Φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων κάμψης ψαλιδωτής κίνησης των 
μεθυλενικών πρωτονίων, δ€Η 2 που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του 
DPPC παρουσία 5 10"fi Μ και 5 10 * Μ NaBC24H2„ σε εύρος επιφανειακών πιέσεων από 0 mN/m -  

40 mN/m. Η γωνία πρόσπτίοσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40°.
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Για την περίπτωση του τετραφαινυλοβορικού νατρίου σε συγκέντρωση > 5 ΙΟ"5 Μ 

αναμενόταν με βάση τα αποτελέσματα που έχουν προκόψει από την τεχνική GIXD να υπάρχει 

μία κορυφή αρχικά γύρω στους 1465 cm' που θα υποδήλωνε την ύπαρξη των μη 

οργανωμένων φάσεων και στη συνέχεια αυτή να μετατοπιζόταν λίγο, -1467 cm '1, λόγω της 

παρουσίας της εξαγωνικής φάσης. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται στα παραπάνω φάσματα και 

η διαφορά που προέκυψε πιθανώς να οφείλεται στο τι έχει τη δυνατότητα να μελετήσει η κάθε 

τεχνική. Όπως έχει αναφερθεί στο υποκεφάλαιο των αποτελεσμάτων G1XD, οι κρυσταλλικοί 

τομείς της μονοστιβάδας του DPPC παρουσία του τετραφαινυλοβορικού νατρίου είναι πολύ 

μικροί και σε κάθε έναν από αυτούς είναι περιοδικά διευθετημένα πολύ λίγα μόρια λιπιδίων, ο 

αριθμός των οποίων αυξάνεται με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης. Το αποτέλεσμα είναι 

ότι τα λιπιδικά μόρια του DPPC που δεν είναι διευθετημένα σε εξαγωνική διάταξη, με κάθετες 

τις υδρογονανθρακικές τους αλυσίδες, βρίσκονται γύρω από τους τομείς των κρυσταλλικών 

φάσεων με διάφορες διαμορφώσεις και το σήμα που λαμβάνεται από την τεχνική IRRAS δίνει 

πληροφορίες για το μέσο όρο όλων των μορίων, σε αντίθεση με την τεχνική GIXD η οποία 

μπορεί να μελετήσει μόνο τις κρυσταλλικές φάσεις της μονοστιβάδας.

7.4.2.1.2 Μ ε τ α β ο λ έ ς  τω ν  Δ ο νή σ εω ν  που Ο φ ε ίλ ο ν τα ι σ τ ις  Π ο λ ικ έ ς  Κ εφ α λ ές  τω ν  Λ ιπ ιδ ίω ν  

του  D P P C  Π α ρ ο υ σ ία  Η λ ε κ τρ ο λ υ τώ ν

Οι δονήσεις της καρβονυλικής ομάδας εμφανίζουν κορυφές στην περιοχή μεταξύ των 1770- 

1680 cm '1 και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το βαθμό εφυδάτωσης και την παρουσία 

δεσμών υδρογόνου στις πολικές κεφαλές των λιπιδίων.

Όπως και στη διεπιφάνεια νερού-αέρα έτσι και παρουσία των διαφόρων ηλεκτρολυτών η 

περιοχή αυτή αποτελείται από δύο ζώνες. Στις χαμηλές επιφανειακές πιέσεις υπερισχύει η 

ζώνη στους μικρότερους κυματαριθμούς (-1727 cm '1) ενώ με τη συνεχή συμπίεση της 

μονοστιβάδας η ζώνη αυτή εξασθενεί και ενισχύεται η ζώνη στους μεγαλύτερους 

κυματαριθμούς (-1738.5 cm '1), υποδεικνύοντας και πάλι τη μείωση του βαθμού εφυδάτωσης 

και του αριθμού των δεσμών υδρογόνου των καρβονυλικών ομάδων των λιπιδίων με τη 

μείωση της επιφάνειας ανά μόριο. Στα πιο κάτω διαγράμματα φαίνεται η συγκεκριμένη 

περιοχή συχνοτήτων του φάσματος IRRAS για τη μελέτη των δονήσεων του καρβονυλίου στις 

μονοστιβάδες του DPPC παρουσία 0.1 Μ και 0.25 Μ NaC104.
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Σχήμα 7.64: Φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της καρβονυλικής ομάδας που 
λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC παρουσία 0.1 Μ 

(διαγράμματα αριστερά) και 0.25 Μ NaC104 (διαγράμματα δεξιά) σε εύρος επιφανειακών 
πιέσεων από 0 mN/m -  40 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Μείωση της εφυδάτοίσης των λιπιδικών κεφαλών με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης 

έχει παρατηρηθεί και στην παρουσία των ηλεκτρολυτών NaSCN, NaPF6 και NaBC24H2o· Στο 

Σχήμα 7.65 φαίνονται οι συγκεκριμένες περιοχές των φασμάτων IRRAS για την επίδραση των 

τετραφαινυλοβορικών ανιόντων.
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Σχήμα 7.65: Φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσείον της καρβονυλικής ομάδας που 
λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC παρουσία 5 10 ’ Μ 

(διαγράμματα αριστερά) και 5 10 5 Μ (διαγράμματα δεξιά) NaBC24H2o σε εύρος επιφανειακών 
πιέσείον από 0 mN/m -  50 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του s πολωμένου φωτός ήταν 40".

Πέρα από την αλλαγή της κατάστασης εφυδάτωσης των λιπιδικών μορίων με την αύξηση 

της επιφανειακής πίεσης της μονοστιβάδας του DPPC τόσο απουσία όσο και παρουσία
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ηλεκτρολυτών, είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν η παρουσία των ιόντων στο υπόστρωμα σε 

συγκεκριμένες συνθήκες (σταθερή επιφανειακή πίεση ή/και σταθερή επιφάνεια ανά μόριο) 

προκαλεί οποιεσδήποτε μεταβολές. Στα διαγράμματα του πιο κάτω σχήματος γίνεται σύγκριση 

της επίδρασης των διαφόρων ηλεκτρολυτών στις δονήσεις του καρβονυλίου σε δύο 

διαφορετικές επιφανειακές πιέσεις ίσες με 10 mN/m (Σχήμα 7.66) και 40 mN/m (Σχήμα 7.67).

Σχήμα 7.66: Επεξεργασμένα φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της καρβονυλικής 
ομάδας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC παρουσία 
διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών NaSCN, NaCI04, NaPF6 και NaBC24H2o σε 

επιφανειακή πίεση ίση με 10 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης του s- πολωμένου φωτός ήταν 40“.

Σε επιφανειακή πίεση ίση με 10 mN/m, με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaClO.* 

παρατηρείται μια σταδιακή υπερίσχυση της κορυφής στους -1727 cm"1, (μονοπρωτονιωμένη 

μορφή του καρβονυλίου) σε σχέση με αυτή στους -1740 cm '1 (αποπρωτονιωμένη μορφή του 

καρβονυλίου). Επίσης με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη η κορυφή στους 

-1710 cm '1 που οφείλεται στη διπλά πρωτονιωμένη μορφή του καρβονυλίου γίνεται κάπως πιο
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ευδιάκριτη με αυξημένη ένταση. Από τα πιο πάνω καταδεικνύεται η πιθανώς αυξημένη 

εφυδάτωση των λιπιδικών κεφαλών στην παρουσία των υπερχλωρικών ανιόντων σε σχέση με 

αυτή στη διεπιφάνεια καθαρού νερού. Η αύξηση της εφυδάτωσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

της αυξημένης επιφάνειας ανά λιπιδικό μόριο, όπως προκύπτει από τα ισόθερμα διαγράμματα, 

με αποτέλεσμα οι καρβονυλικές τους ομάδες να είναι πιο προσβάσιμες στα περιβάλλοντα 

μόρια του νερού για να σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου.

Στον Πίνακα 7.22 φαίνονται οι τιμές της επιφάνειας ανά λιπιδικό μόριο απουσία και 

παρουσία των ηλεκτρολυτών σε επιφανειακή πίεση ίση με 10 mN/m. Η μειωμένη λιπιδική 

πυκνότητα με την αύξηση του ηλεκτρολύτη έχει πιθανώς και ως αποτέλεσμα την μείωση του 

ύψους των κορυφών όπως γίνεται αντιληπτό από τα αντίστοιχα διαγράμματα.

Πίνακας 7.22: Επιφάνεια κάθε λιπιδικού μορίου σε επιφανειακή πίεση ίση με 10 mN/m απουσία 
και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών NaSCN, NaC104, NaPF6 και 
NaBC24H20.

Είδος Υποστρώματος Επιφανειακή

Πίεση

mN/m

Επιφάνεια ανά 

Μόριο 

Α2/μόριο

Η20 10 51.7

0.1 Μ NaC104 10 54.4

0.25 Μ NaC104 10 55.9

0.75 Μ NaC104 10 61.7

0.1 Μ NaSCN 10 52.9

0.25 Μ NaSCN 10 54.3

0.75 Μ NaSCN 10 61.8

0.25 Μ NaPF6 10 61.1

5. 10'6M NaBC24H2o 10 53.4

5. 10‘5M NaBC24H20 10 61.0

5. 10-4 M NaBC24H2o 10 88.3

Κάπως μικρότερη επίδραση στην κατάσταση εφυδάτωσης των λιπιδίων φαίνεται να 

προκύπτει από την επίδραση των θειοκυανικών και των εξαφθοροφωσφορικών ανιόντων στις 

συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν. Αξιοσημείωτη αύξηση της εφυδάτωσης των λιπιδικών 

κεφαλών παρατηρείται στην παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης των πολύ χαοτροπικών 

τετραφαινυλοβορικών ανιόντων. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από την αύξηση της έντασης της
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κορυφής που οφείλεται στα μονοενυδατωμένα καρβονύλια (σε σχέση με τα μη ενυδατωμένα), 

όσο και στη ζώνη των διένυδρων καρβονυλικών ομάδων. Όλα τα πιο πάνω πιθανώς να είναι 

αποτέλεσμα του λιγότερου οργανωμένου τρόπου διευθέτησης των λιπιδικών κεφαλών σε αυτή 

την επιφανειακή πίεση, με συνέπεια και πάλι οι καρβονυλικές τους ομάδες να είναι πιο κοντά 

στη διεπιφάνεια νερού και η αλληλεπίδρασή τους να είναι πιο άμεση.

0 .0 0 7  -

0 .0 0 6  ■

60_ο
Τ  0 .0 0 4
<οί

0 .0 0 3  -

0.002

------- Η-,0

------- 0.1 Μ NaSCN

1 7 8 0  1 7 6 0  1 7 4 0  1 7 2 0  1 7 0 0

Κυματαριθμός, cm"1
1 6 8 0

Κυματαριθμός, cm"'

Σχήμα 7.67: Επεξεργασμένα φάσματα IRRAS της περιοχής των δονήσεων της καρβονυλικής 
ομάδας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του DPPC απουσία και 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών NaSCN, NaC104, NaPF6 και NaBC24H2o 
σε επιφανειακή πίεση ίση με 40 mN/m. II γωνία πρόσπτίοσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Η επίδραση των ιόντων στις πιο μεγάλες επιφανειακές πιέσεις είναι μικρότερη σε σχέση με 

την επίδραση στις χαμηλότερες πιέσεις. Σε επιφανειακή πίεση ίση με 40 mN/m οι επιφάνειες 

ανά μόριο τόσο απουσία όσο και παρουσία των ιόντων είναι πολύ παρόμοιες, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 7.23. Συνεπώς οι οποιεσδήποτε αλλαγές στα φάσματα θα οφείλονται κατά κύριο
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λόγο στην αλλαγή της κατάστασης εφυδάτωσης των λιπιδίων. Οι μεταβολές αυτές 

αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω επεξεργαμένα φάσματα.

Πίνακας 7.23: Επιφάνεια ανά μόριο κάθε λιπιδικού μορίου σε επιφανειακή πίεση ίση με 40 mN/m  
απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών NaSCN, N aC I04, NaPF6 και 
NaBCjiHjo·

Ε ίδ ο ς  Υ π ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς Ε π ιφ α ν ε ια κ ή

Π ίε σ η

mN/m

Ε π ιφ ά ν ε ια  α ν ά  

Μ ό ρ ιο  

Α 2/ μ ό ρ ιο

Η20 40 45.7

0.1 Μ NaSCN 40 44.2

0.75 Μ NaSCN 40 45.3

0.1 Μ NaC104 40 46.3

0.25 Μ NaC104 40 46.4

0.75 Μ NaC104 40 46.5

0.25 Μ NaPF6 40 44.9

5. 10'(’Μ NaBC24H20 40 44.3

5. 10'5 Μ NaBC24H20 40 42.8

5. ΙΟ'4Μ NaBC24H20 40 44.3

Η μελέτη της περιοχής του φάσματος μεταξύ των 1300 και 1000 cm' 1 δείχνει την επίδραση 

διαφόρων ηλεκτρολυτών στις ασύμμετρες και στις συμμετρικές δονήσεις της φοοσφορικής 

ομάδας των λιπιδικών κεφαλών. Οι αλλαγές των δονήσεων αυτών καταδεικνύουν αλλαγές 

στην κατάσταση εφυδάτωσης, πιθανές αλλαγές στη διαμόρφωση ή και αλληλεπίδραση της 

αρνητικά φορτισμένης φωσφορικής ομάδας με κατιοντικά είδη.
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Σχήμα 7.68: Επεξεργασμένα φάσματα IRRAS της περιοχής των ασύμμετρων δονήσεων της 
φωσφορικής ομάδας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του 
DPPC στην παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών NaSCN, NaC104, 

NaPF6 και NaBC^Hju σε επιφανειακή πίεση ίση με 10 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης
του s-πολωμένου φωτός ήταν 40°.

Οι ζώνες των ασύμμετρων δονήσεων όπως φαίνονται στο Σχήμα 7.68 είναι ευρείες και 

ουσιαστικά αποτελούν ένα μίγμα καταστάσεων εφυδάτωσης των φωσφορικών καταλοίπων. 

Στην παρουσία των ηλεκτρολυτών NaSCN και NaC104 σε επιφανειακή πίεση ίση με 10 mN/m 

φαίνεται μια μικρή υπερίσχυση της ζώνης στη χαμηλότερη συχνότητα υποδεικνύοντας κάποια 

αύξηση της εφυδάτωσης. Αυτό ισχύει και για όλους τους υπό μελέτη ηλεκτρολύτες σε 

επιφανειακή πίεση 40 mN/m.
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Σχήμα 7.69: Επεξεργασμένα φάσματα IRRAS της περιοχής των ασύμμετρίον δονήσεων της 
φωσφορικής ομάδας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια συμπίεσης της μονοστιβάδας του 

DPPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών NaSCN, N aC I04,
NaPFft και NaBC2.|H2n σε επιφανειακή πίεση ίση με 40 mN/m. Η γωνία πρόσπτωσης

του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

Από όλα τα πιο πάνω φαίνεται ότι η επίδραση των ανιόντων στις φωσφορικές ομάδες είναι 

μικρή σε όλα τα συστήματα ακόμα και στο BC24H20'. Αυτό είναι λογικά αποτέλεσμα της 

άπωσης μεταξύ των ανιόντων και των αρνητικά φορτισμένων φωσφορικών ομάδων. Η 

εφυδάτωση των ομάδων αυτών είναι ισχυρή και δεν είναι εύκολο να επηρεασθεί ακόμα και 

από τα χαοτροπικά ανιόντα.

7.5 Αποτελέσματα Ηλεκτροστατικών Υπολογισμών για την Αλληλεπίδραση των 

Ηλεκτρολυτών NaX με τις Μονοστιβάδες του DPPC στους 12°C

Η ανάλυση των ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης επιφάνειας ανά μόριο, π-Α, 

στους 12°C, πραγματοποιήθηκε μέσω των θεωρητικών μοντέλων που είχαν αναπτυχθεί και
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αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 5. Τα αντίστοιχα μοντέλα είχαν εφαρμοσθεί και στην περίπτωση 

των μονοστιβάδων του DPPC παρουσία ηλεκτρολυτών στους 22°C, από τα οποία προέκυψε 

ότι η ιδέα της τοπικής πρόσδεσης δεν μπορεί να εξηγήσει σε κανένα βαθμό την 

αλληλεπίδραση των διαφόρων ανιόντων με τα λιπίδια του DPPC. Αντίθετα, η ιδέα του 

μοντέλου της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας μπορεί να επεξηγήσει τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν και έτσι υπολογίστηκαν οι τιμές του ελκτικού (κυρίως) δυναμικού κατανομής Ux, 

οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για κάθε ανιόν. Ως στόχος προσαρμογής στους υπολογισμούς 

εκείνους χρησιμοποιήθηκε η διαφορά επιφανειακής πίεσης Δππειρ στην υγρή εκτεταμένη φάση 

μεταξύ του ηλεκτρολυτικού διαλύματος και του καθαρού νερού. 122'24'59’601 Στην περίπτωση των 

αποτελεσμάτων στους 12°C δεν μπορεί να γίνει ανάλογη εφαρμογή των μοντέλων, επειδή 

στην ισόθερμο του DPPC στη διεπιφάνεια νερού-αέρα η μονοστιβάδα δεν μεταπίπτει σε 

καθαρή υγρή εκτεταμένη φάση. Συνεπώς η ποσότητα Δππειρ για τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα 

θα έχει και συνιστώσα η οποία οφείλεται στις αλλαγές της διαμόρφωσης των λιπιδίων, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 7.70.

Συνύπαρξη Υγρής Συμπυκνωμένης Υγρή Εκτεταμένη Φάση με πιθανή
φάσης και αέριας ύπαρξη μεμονωμένων περιοχών Υγρής

Συμπυκνωμένης φάσης

U x I l x M

Διεπιφάνεια
νερού-αέρα

Υγρή Εκτεταμένη Φάση με πιθανή 
ύπαρξη μεμονωμένιον περιοχών Υγρής 

Συμπυκνίομένης φάσης

Διεπιφάνεια
ηλεκτρολύτη-αέρα

Σχήμα 7.70: Φασικές και ηλεκτροστατικές μεταβολές της μονοστιβάδας του DPPC  
παρουσία ηλεκτρολυτίόν στους 12°C.

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα το ΔΌ(1—>2) είναι το ηλεκτροστατικό κομμάτι που 

υπολογίζεται όπως και για τις φάσεις LE στις ψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ το Δ ϋ(0—>1)

AGo_2— "Ε AG|_,2

Διεπιφάνεια
νερού-αέρα

Δϋχ.
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αποτελεί τη μη ηλεκτροστατική διαδικασία (αλλαγή διευθέτησης των λιπιδίων της 

μονοστιβάδας- "λιώσιμο” των κρυσταλλικών φάσεων), είναι όμως δύσκολο να υπολογισθεί, 

καθώς η αλλαγή της διευθέτησης των τασιενεργών στη διεπιφάνεια είναι συνάρτηση της 

συγκέντρωσης και του είδους του ηλεκτρολύτη και της επιφάνειας ανά μόριο. Η συνιστώσα 

της μη ηλεκτροστατικής διαδικασίας περιλαμβάνει ενεργειακό όρο που αντιτίθεται στη 

διάλυση των κρυσταλλικών φάσεων (μεγαλύτερη ενέργεια συνοχής) της υγρής 

συμπυκνωμένης φάσης, LC καθώς επίσης και εντροπικό όρο, λόγω του ότι τα μεμονωμένα 

πλέον μόρια των λιπιδίων μπορούν να διαχέονται ελεύθερα στην υπό μελέτη διεπιφάνεια.

Ανάλογα με την εξίσωση για την ελεύθερη ενέργεια ισχύει η εξίσωση και για την 

επιφανειακή πίεση και τη συνεισφορά της κάθε συνιστώσας σε αυτήν, δηλαδή

Δλ·0->2 = Δ λ·0->1+Δ λ·1_>2

όπου Δπ(0—>2) η μετρούμενη επιφανειακή πίεση. Η Δπ(1—>2) μπορεί να υπολογιστεί από το 

κατάλληλο ηλεκτροστατικό μοντέλο και συνεπώς να προκύψει κάποια εκτίμηση για τη 

συμπεριφορά του άγνωστου Δπ(0->1).

Με παραμετρική μελέτη στην οποία μεταβάλλονται τα Ux και UNa υπολογίζεται η τιμή του 

Δπηχεκ η οποία συγκρίνεται με το Δππειρ = πηχ^ρ-π^ο- Στόχος είναι να διερευνηθεί αν 

υπάρχουν τιμές Ua και Un3 για τις οποίες η ποσότητα Δπη̂ κ γίνεται παράλληλη με την 

ποσότητα Δππειρ. Στην περίπτωση αυτή η μη ηλεκτροστατική συνιστώσα θεωρείται ότι έχει μια 

σταθερή τιμή, ενώ από το υπόλοιπο μπορούν να υπολογισθούν οι τιμές Ux για τα ανιόντα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μελετήθηκε η περίπτωση της ιδιαίτερης πρόσδεσης του κατιόντος 

του Na στα λιπίδια καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις χαοτροπικών ανιόντων μια τέτοια 

προσέγγιση (μη ιδιαίτερη πρόσδεση των Na ) οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη 

μονοστιβάδα του DPPC στους 22°C.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης που έχουν προκύψει 

από την ανάλυση των ισόθερμων διαγραμμάτων στην παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων 

του NaClOa. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν πειραματικές τιμές Δπεψ για επιφάνεια 

ανά μόριο ίση με 103 Α2/μόριο, όπου η μονοστιβάδα είναι στη φάση LE για τις συγκεντρώσεις 

NaC104 μεγαλύτερες από 0.1 Μ.

Στον Πίνακα 7.24 δίνονται τα αποτελέσματα υπολογισμού των τιμών Δπηχεκ> τα οποία 

προσδιορίστηκαν με τα θεωρητικά μοντέλα της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας, για μη ελκτικό 

δυναμικό του κατιόντος νατρίου ίσο με UNa+ = +9.0kT σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη αλλά και του ελκτικού δυναμικού των υπερχλωρικών ανιόντων.
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Πίνακας 7.24: Αποτελέσματα εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου της διάχυτης λιπιδικής 
στιβάδας για ανάλυση των ισόθερμων διαγραμμάτων του DPPC στους 12°C παρουσία διαφόρων 
συγκεντρώσειον NaC104 με Un»+ = +9.0kT.

Συγκέντρωση
NaC104

Μ

ΔττπΓιρ

mN/m

Απη>.,;κ για  UN,+ = +9.0kT 
mN/m

Uci04~
-5.0kT

U ( |0 4 _

-4.5kT
U c:io 4 ~

-4.0kT
U< 104“

-3.7kT
U ( I 0 4 -

-3.4kT
U e io 4 -

-3.0kT
Uc:i04~
-2.5kT

U< 104“

-2.0kT
0.10 0.08 3.04 2.48 2.00 1.75 1.51 1.24 0.95 0.71
0.25 0.98 5.12 4.24 3.48 3.07 2.69 2.24 1.76 1.35
0.50 1.96 7.37 6.18 5.12 4.55 4.03 3.39 2.70 2.11
0.75 3.70 9.02 7.60 6.34 5.66 5.03 4.26 3.41 2.69

Στο Σχήμα 7.71 φαίνονται τα διαγράμματα των Δπ,μεκι σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης 

του άλατος για διάφορες τιμές του Ucio4- για UNa+ = +9.0kT.

• Πειραματικά 
Δεδομένα 

  U c lO 4=-5 0kT
-  Ucl04=-4.5kT 

UclO4=-4.0kT
  Ucl04=-3.7kT

-  Ucl04=-3.4kT
  UclO4=-3.0kT
  Ua 04=-2 5kT

-  UclO4=-2.0kT

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Συγκέντρωση NaC104, M

Σχήμα 7.71: Διαγράμματα των τιμών του Απη)ΛΚΤ που υπολογίστηκαν από τα θεωρητικά 
μοντέλα της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaCI04 

για U.Na+= +9.0kT και διάφορες τιμές του Uno4·

Όπως γίνεται αντιληπτό από το πιο πάνω σχήμα τα πειραματικά σημεία έχουν σχεδόν 

παράλληλη συμπεριφορά για τιμές Ucioj μεταξύ -4kT και -3kT, και έτσι στη συνέχεια 

κατασκευάστηκε το διάγραμμα Δπη>.εκτ ως συνάρτηση της Δππειρ, για τις τιμές αυτές.
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Δπ™Ρ. mN/m

Σχήμα 7.72: Διαγράμματα των τιμών του Δπηλεκτ που υπολογίστηκαν από τα θεωρητικά 
μοντέλα της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας σαν συνάρτηση της Δππειρ, για U n„ + =  +9.0kT

και διάφορες τιμές του UCio4-·

Στον Πίνακα 7.25 δίνονται οι κλίσεις των ευθειών των διαγραμμάτων του Σχήματος 7.72 

καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης.

Πίνακας 7.25: Κλίσεις και συντελεστές συσχέτισης των ευθειών των διαγραμμάτων του 
Σχήματος 7.72.

Ε λ κ τ ικ ό  Δυνα μ ικό  

τω ν 0 0 4

Κ λ ίσ η  Ευθε ίας Συντελεστής
Συσχέτισης

Uci04- = -4.0kT 1.194±0.188 0.9761
UCio4- = -3.7kT 1.076±0.167 0.9768
Uci04- = -3.4kT 0.969±0.150 0.9770
Uci0 4 - = -3.0kT 0.833±0.126 0.9780

Το καλύτερο σύνολο αποτελεσμάτων προέκυψε για την ευθεία που αντιστοιχεί σε 

Ucio4_ = -3.4kT, της οποίας η κλίση είναι πολύ κοντά στη μονάδα, όπως είναι το επιθυμητό.

Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για Uwa+ = +3.0kT και Un3+ = +1.0kT και τα 

αποτελέσματα φαίνονται στη συνέχεια.
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Πίνακας 7.26: Αποτελέσματα εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου της διάχυτης λιπιδικής 
στιβάδας για ανάλυση των ισόθερμων διαγραμμάτων του DPPC στους 12°C παρουσία διαφόρων 
συγκεντρώσειον NaC104 με UNa=+3.0kT.

Συγκέντρωση
NaC104

Μ

ΔπΠειρ

mN/m

Δπη>Χκγια UN„=+3.0kT 
mN/m

Uci04-
-5.0kT

Uci04-
-4.5kT

U< 104“
-4.0kT

U ao4-
-3.5kT

Uf|04-
-3.0kT

Uc:io4-
-2.5kT

U< 104“
-2.0kT

0.10 0.08 3.42 2.76 2.20 1.74 1.35 1.03 0.78
0.25 0.98 6.45 5.21 4.19 3.33 2.63 2.04 1.57
0.50 1.96 10.72 8.63 6.92 5.52 4.36 3.42 2.65
0.75 3.70 14.65 11.76 9.4 7.49 5.93 4.66 3.62

Στο Σχήμα 7.73 φαίνονται τα διαγράμματα των Δπηχεκτ σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης 

του NaC104 και διάγραμμα Δπη).εκ-τ ως συνάρτηση της Δππειρ, για διάφορες του UCio4- για 

UNa=+3.0kT.

Δπ„„ mN/m

Σχήμα 7.73: Διαγράμματα των τιμών του Δπηλεκι σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaCI04 
(αριστερά διάγραμμα) και διαγράμματα των τιμών του Δπηλ£ΚΤ σαν συνάρτηση της Δππε(ρ (δεξιά 

διάγραμμα) που υπολογίστηκαν από τα θεωρητικά μοντέλα της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας για
UNa+=+3.0kT και διάφορες τιμές του Uao4-·

Στον Πίνακα 7.27 φαίνονται οι κλίσεις των ευθειών του διαγράμματος που βρίσκεται δεξιά 

στο Σχήμα 7.73 καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης.
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Πίνακας 7.27: Κλίσεις και συντελεστές συσχέτισης των ευθειών των διαγραμμάτων του 
Σχήματος 7.73.

Ελκτικό Δυναμικό 
των ΟΌι"

Κλίση Ευθείας Συντελεστής
Συσχέτισης

Uci04_ = -3.5kT 1.604±0.172 0.9887
Uci0 4 - = -3.0kT 1.276±0.137 0.9888
UCio4-=  -2.5kT 1.012±0.109 0.9885
Uao4-=  -2.0kT 0.792±0.086 0.9885

Η καλύτερη επιλογή στην περίπτωση αυτή, προέκυψε για την τιμή U ckm-  = -2.5kT, ενώ ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι καλύτερος σε σχέση με την περίπτωση UNa+= +9.0kT.

Όταν το δυναμικό για το κατιόν νατρίου τεθεί ίσο με UNa+ = +1.0kT η καλύτερη τιμή είναι 

μικρότερη από τις προηγούμενες περιπτώσεις και είναι ίση Uao4- = -1.2kT.

ΙΙίνακας 7.28: Αποτελέσματα εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου της διάχυτης λιπιδικής 
στιβάδας για ανάλυση των ισόθερμων διαγραμμάτίον του DPPC στους 12“C παρουσία διαφόρων 
συγκεντρώσεων NaC104 με UNa=+1.0kT.

Συγκέντρωση
NaC104

Μ

Δππί:ΐρ

mN/m

Δπηλεκγια Uj 
m \

>ja+ — ι-l.OkT 
/m

Ut ιο4— 
-4.0kT

U(io4—
-3.5kT

Ucio4—
-3.0kT

U(i04—
-2.5kT

104—
-2.0kT

Ucio4—
-1.5kT

Ucio4—
-1.2kT

Ucio4-
-l.OkT

0.10 0.08 2.98 2.32 1.79 1.37 1.03 0.77 0.64 0.57
0.25 0.98 6.56 5.13 3.98 3.07 2.35 1.79 1.51 1.35
0.50 1.96 12.22 9.56 7.45 5.77 4.45 3.42 2.91 2.61
0.75 3.70 17.75 13.88 10.83 8.41 6.51 5.01 4.28 3.84

1.5 2.0 2.5

Δ π *ε,ρ. Π1Ν/Π1

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Συγκέντρωση NaCIO,. Μ

•  Πειραματικά 
Δεδομένα 
UC|O4--40kT 
UC|04=-3.5 kT 

UcKM̂MkT 
Un o 4 =.2.5kT 

Uao4=-2.0kT 
Ua 0 4=-1.5kT

UC|O4=-10kT

Σχήμα 7.74: Διαγράμματα των τιμών του Δπηλ£ΚΧ σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaCI04 
(αριστερά διάγραμμα) και διαγράμματα των τιμών του Δπη)ΛΚΤ σαν συνάρτηση της Δππειρ (δεξιά 

διάγραμμα) που υπολογίστηκαν από τα θεωρητικά μοντέλα της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας για
UN»+=+1.0kT και διάφορες τιμές του Uckm-·
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Πίνακας 7.29: Κλίσεις και συντελεστές συσχέτισης των ευθειών των διαγραμμάτων του 
Σχήματος 7.74.

Ε λ κ τ ικ ό  Δ υ ν α μ ικ ό  

τ ω ν  C 1 0 4

Κ λ ίσ η  Ε υ θ ε ία ς Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς

Σ υ σ χ έ τ ισ η ς

Ucio4- = -2.0kT 1.540±0.133 0.9926
U Cio4- = -1.5kT 1.192± . 104 0.9925
Ucio4- = -1.2kT 1.024±0.089 0.9926
Ucio4- = -1 .OkT 0.920±0.080 0.9925

Από τα αποτελέσματα της πιο πάνω θεωρητικής ανάλυσης γίνεται αντιληπτό ότι προκύπτουν 

πολλές αποδεκτές λύσεις Ucio-r, ανάλογα με την τιμή του ΙΙν3+. Οσο μικρότερη θεωρηθεί η 

τιμή για το κατιόν νατρίου τόσο μικρότερη βέλτιστη τιμή προκύπτει για το ελκτικό δυναμικό 

των υπερχλωρικών ανιόντων, αλλά οι όλο και μικρότερες τιμές δεν είναι ρεαλιστικές, καθώς 

σε κάποια στιγμή προκύπτει ισότιμη αλληλεπίδραση των δύο ιόντων με τα λιπίδια της 

μονοστιβάδας, κάτι που είναι γνωστό ότι δεν ισχύει. Το γεγονός ότι κάθε φορά που αλλάζει η 

τιμή του UNa+ μεταβάλλεται σημαντικά η τιμή Ucior που δίνει την καλύτερη λύση, δεν 

επιτρέπει να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα.

Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι η αλλαγή της επιφανειακής πίεσης της 

μονοστιβάδας του DPPC αποτελείται από δύο τουλάχιστον συνιστώσες, την ηλεκτροστατική 

και αυτήν που οφείλεται στην αλλαγή της φασικής κατάστασης της μονοστιβάδας στην 

παρουσία των ιόντων και στο γεγονός ότι δημιουργείται στη μονοστιβάδα μεγαλύτερη αταξία, 

η οποία πιθανότατα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη της συγκέντρωσης και του είδους 

του ηλεκτρολύτη. Ολα τα πιο πάνω πιθανώς να παρατηρούνται και για τα άλλα χαοτροπικά 

ανιόντα που μελετήθηκαν. Από τα αποτελέσματα των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν, 

υποδεικνύεται η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός πληρέστερου μοντέλου που θα περιγράφει την 

επίδραση των ιόντων στις λιπιδικές μονοστιβάδες. Το μοντέλο θα πρέπει να περιέχει 

παράγοντες που θα περιγράφουν τη συνολική ελεύθερη ενέργεια και όχι μόνο 

ηλεκτροστατικούς όρους. Ιδιαίτερα πρέπει να γίνει κατανοητή η επίδραση των ιόντων στις 

διαμορφώσεις των λιπιδίων και στη σταθερότητα των κρυστάλλων της φάσης LC.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Αποτελέσματα της Μ ελέτης της Αλληλεπίδρασης των 
Ιόντων με τα Μ ικύλια του DPC

Η  μελέτη της επίδρασης των ανιόντων στις φυσικοχημικές, τις δομικές και τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες των μικυλίων του DPC πραγματοποιήθηκε μέσω των
* * * * 1 13 31 23τεχνικών του Πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR ( Η, C, Ρ, Να,

35Cl, ' ΐ  NMR), του Ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού, EPR, με τη 

χρήση κατάλληλων μορίων σημαντών, της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης 
φθορισμού, TR17Q, της Δυναμικής σκέδασης φωτός, DLS, της Σκέδασης 

νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS, της Σκέδασης ακτίνων X  υπό μικρή γωνία,

SAXS, της μέτρησης του ζήτα δυναμικού και του φθορισμού των χρωστικών 
RH421 και di-8-ANEPPS (που είναι ευαίσθητες στο επιφανειακό δυναμικό). 

Διερευνήθηκε η επίδραση των ιόντων στο μέγεθος, στο σχήμα, στον αριθμό 
συσσωμάτωσης και στον αριθμό εφυδάτωσης των μικυλίων, ενώ εξάχθηκε και 

το φορτίο που προσροφάται ανά μικύλιο και το ηλεκτροστατικό δυναμικό σαν 
συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. Από τη θεωρητική 

ανάλυση και την εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων ρόφησης των ιόντων θα γίνει 
προσπάθεια για την εξαγωγή παραμέτρων αλληλεπίδρασης ιόντων-μικυλίων που 
θα βασίζονται στην προσαρμογή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μικυλίων.

8.1 Μελέτη των Μικυλίων του DPC Απουσία και Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Η εύρεση των μεταβολών που προκαλούν τα ιόντα στις διάφορες ιδιότητες των μικυλίων του 

DPC προϋποθέτει τη γνώση των ακριβών φυσικοχημικών και δομικών χαρακτηριστικών των 

μικυλίων απουσία ηλεκτρολύτη. Παρόλο που στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες σποραδικές 

μελέτες για το χαρακτηρισμό των μικυλίων αυτών, κρίθηκε απαραίτητο πριν τις μελέτες
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παρουσία ηλεκτρολυτών να χαρακτηριστούν τα μικυλιακά συστήματα απουσία τους σαν 

συνάρτηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου και να λαμβάνονται τα δεδομένα αυτά ως βάση για 

τη σύγκριση της επίδρασης των ιόντων.

8.2 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμού των Μικυλίων του DPC με την Τεχνική της 

Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, NMR

Τα πειράματα της φασματοσκοπίας Πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR, 

πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφηκαν στο Υποκεφάλαιο 6.3.1. Στα πλαίσια της παρούσας 

Διδακτορικής Διατριβής λήφθηκαν καταρχάς φάσματα 'Η, 13C, 31Ρ των υδατικών (D20 ) 

μικυλιακών συστημάτων του DPC (60 mM) απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων 

των ακόλουθων ηλεκτρολυτών: NaNO}, NaC104, Nal, NaClO;?, N aI04, NaBC24H2o, NaSCN 

και NaPF6. Σκοπός ήταν να διευκρινισθεί (μέσω μετρήσεων χημικών μετατοπίσεων) αν τα 

ιόντα είναι δυνατό να προκαλέσουν αλλαγές στη δομή των μικυλίων του DPC, καθώς επίσης 

και να διευκρινισθεί αν τα φάσματα NMR αποδεικνύουν σε ποιο βαθμό εισέρχονται τα ιόντα 

στη διπολική ζώνη των μικυλίων και που εντοπίζονται. Σκοπός ήταν επίσης να διερευνηθεί η 

πρόσδεση των ανιόντων με τα μικύλια του DPC καθώς επίσης και να μελετηθεί ο ρόλος του
» Ύ » / * r 2^ 35 127κατιόντος Na και κάποιων ανιόντων, μέσω φασμάτων Na NMR, * Cl NMR, και I NMR 

για διάφορες συγκεντρώσεις των ηλεκτρολυτών NaCl, NaClOs, NaC104, Nal, N al04, NaPF6, 

NaF απουσία και παρουσία DPC (συγκέντρωσης 80 mM).

8.2.1 Μ ικύλια του DPC Απουσία Ηλεκτρολυτών

Τα μικυλιακά συστήματα του DPC σε δευτεριωμένο νερό συγκεντρώσεων 5-200 mM 

μελετήθηκαν μέσω της λήψης φασμάτων 'Η, 13C ,31Ρ NMR.

8.2.1.1 Φασματοσκοπία 'Η  NMR

Στο Σχήμα 8.1 φαίνεται το φάσμα 'Η NMR των μικυλίων του DPC με την ανάθεση των 

κορυφών του. Η ανάθεση των κορυφών στα φάσματα Η έγινε με το συνδυασμό 

μονοδιάστατου (Χημικές Μετατοπίσεις -Εμβαδά Κορυφών) και δισδιάστατου (COSY) 

φάσματος.
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ΗΓ „ 3C Η2' Η3'
\ +

H3C -Ν  CH2CH2-

Ο

II
-ρ-

Η1 Η2-11 Η12

- C H 2 (CH2) ,o c h 3

h3c ο .
HI'

'Η  sh ift, ppm

Σχήμα 8.1: Φάσμα 'H NMR του λιπιδίου DPC με την ανάθεση των κορυφών του.

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του τασιενεργού δεν παρατηρείται καμιά σημαντική 

αλλαγή στις χημικές μετατοπίσεις των πυρήνων των πρωτονίων, υποδεικνύοντας ότι η αλλαγή 

της συγκέντρωσης του λιπιδίου δεν προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις δομικές ιδιότητες των 

μικυλίων, όπως είναι το μέγεθος τους, το σχήμα τους και η διαμόρφωση των μονομερών μέσα 

σε αυτά (αλλαγές οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν μέσω της φασματοσκοπίας NMR).

Σχήμα 8.2: Διάγραμμα των χημικών μετατοπίσεων των διαφόριον ειδών 'Η του λιπιδίου 
DPC ως συνάρτηση της συγκέντρωσής του.
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8.2.1.2 Φασματοσκοπία 13C NMR

Το φάσμα MC NMR των μικυλιακών συστημάτων του DPC (75 mM), το οποίο φαίνεται στο 

Σχήμα 8.3, αποτελείται από 7 πολύ καλά διαχωρισμένες κορυφές που οφείλονται στους 

άνθρακες C l ',  C3', C2, C3, CIO, C 11, C12, μια διπλή που ανήκει στους C l, C2' και μια 

πολύπλοκη από τους άνθρακες 4-9 της υδρογονανθρακικής αλυσίδας.

C l -  H,C C2' C3' Ο C1 C2' n  C12
\ +

h 3c — Ν — c h 2c h 2--------Ο  Ρ  Ο  C H 2 ( C H 2),o c h 3

h 3c  ο .

Cl'

C2',C1 C3'

WWW*

C4-C9 

C2 I C ll  

CIO

C12

80 70 60

CIO Η

mm
—τ / Λ — 1— 
50 30

C3

20 10
13C D P C , p p m

Σχήμα 8.3: Φάσμα IJC NMR του λιπιδίου DPC (75 mM) με την ανάθεση των κορυφοιν του.

Το πιο πάνω φάσμα βρίσκεται σε συμφωνία με φάσματα που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία.1121 Αντίστοιχα φάσματα λήφθηκαν και για άλλες συγκεντρώσεις του DPC 

(10-200 mM). Η αύξηση της συγκέντρωσης του DPC δεν προκαλεί αλλαγές στις κορυφές του 

φάσματος 13C NMR και συνεπώς ούτε στις χημικές τους μετατοπίσεις, σε αντιστοιχία με τα 

αποτελέσματα της φασματοσκοπίας 'Η NMR.

Εικόνα για τη δυναμική του εσωτερικού των μικυλίων προκύπτει από τους χρόνους 

αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος, Τι, των ατόμων άνθρακα που βρίσκονται τόσο στις 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες όσο και στις πολικές κεφαλές των μικυλίων.1 ,_51 Οι χρόνοι 

αποδιέγερσης για κάθε σπιν εξαρτώνται από τη συνολική κίνηση των μορίων αλλά και από την 

εσωτερική κίνηση των υδρόφοβων αλυσίδων. Η συνολική κίνηση των μορίων οφείλεται στην 

περιστροφική κίνηση ολόκληρου του μικυλίου, στη μεταφορική κίνηση των λιπιδικών μορίων 

εντός του μικυλίου καθώς επίσης και στην περιστροφή των τασιενεργών μορίων γύρω από τον 

άξονά τους, ενώ η εσωτερική κίνηση είναι αποτέλεσμα της περιστροφικής διάχυσης/κίνησης 

γύρω από τον C-C δεσμό. Εάν η συνολική κίνηση είναι ταχύτερη από την εσωτερική, ο
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ρυθμός αποδιέγερσης όλων των ατόμων του άνθρακα θα είναι ο ίδιος. Εάν όμως ο ρυθμός της 

συνολικής κίνησης πλησιάζει ή ξεπερνά αυτόν της εσωτερικής κίνησης, τότε και τα δύο είδη 

κίνησης θα επηρεάζουν το χρόνο αποδιέγερσης 13C. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εσωτερική 

κίνηση θα έχει μεγάλη επίδραση στις τιμές του χρόνου χαλάρωσης του l3C Τι μόνο όταν η 

συνολική διευθέτηση των μορίων είναι περιορισμένη. Η επίδραση της εσωτερικής κίνησης θα 

είναι κανονικά περισσότερο αισθητή μακριά από το πολικό κέντρο του μορίου. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα τους διαφορετικούς ρυθμούς αποδιέγερσης κατά μήκος μιας αλυσίδας, έστω 

και αν η περιστροφική διάχυση όλων των δεσμών C-C είναι η ίδια.16'71 Αυτό διαπιστώθηκε και 

για τα μικύλια του DPC, για τα οποία οι τιμές των χρόνων αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος των 

διαφόρων ανθράκων που βρίσκονται στην υδρόφοβη αλυσίδα αλλά και στην πολική κεφαλή 

του λιπιδίου δίνονται στον Πίνακα 8.1.

Ιΐίνακας 8.1: Τιμές του χρόνου αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος των ανθράκων που βρίσκονται στα 
διάφορα τμήματα του λιπιδίου DPC.

Τμήματα Λιπιδίου 
DPC

Ανθρακας Χρόνος Τ i 
S

Πολική Κεφαλή
c r 0.65
C2' 0.47
C3' 0.49

Υδρογονανθρακική
Αλυσίδα

Cl 0.45
C2 0.44
C3 0.48

C4-8 -
C9 0.64

CIO 0.90
C ll 1.25
C12 2.63

Όσο μακρύτερα βρίσκονται τα άτομα του άνθρακα της υδρογονανθρακικής αλυσίδας (από 

τον άνθρακα 1 προς τον 12) από την πολική κεφαλή τόσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του 

χρόνου αποδιέγερσης Ti. Η ίδια τάση βρέθηκε στη βιβλιογραφία και για άλλα μικυλιακά 

συστήματα,|s' l<’1 και υποδεικνύει ότι η ευλυγισία της αλυσίδας αυξάνεται από την κεφαλή προς 

το άκρο της. Όσο πλησιάζει κανείς την διπολική κεφαλή η εσωτερική κίνηση γίνεται όλο και 

πιο περιορισμένη.
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8.2.1.3 Φασματοσκοπία 3ΙΡ NMR

Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 11Ρ προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων επειδή ο ''Ρ  βρίσκεται σε υψηλή φυσική 

αφθονία (100%), το φάσμα του είναι αρκετά απλό ενώ οι χημικές του μετατοπίσεις είναι πολύ 

ευαίσθητες στο περιβάλλον του πυρήνα.111,121 Το διάγραμμα του Σχήματος 8.4 δείχνει πως 

μεταβάλλεται η χημική μετατόπιση 11Ρ NMR των μικυλίων του DPC ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σήμα για τον πυρήνα του ΜΡ είναι πάντα 

αιχμηρή απλή κορυφή, της οποίας αλλάζει η συχνότητα με την αλλαγή της συγκέντρωσης του 

λιπιδίου.

Σχήμα 8.4: Διάγραμμα της χημικής μετατόπισης του πυρήνα ΜΡ, που βρίσκεται στο 
μόριο του λιπιδίου DPC, ως συνάρτηση της συγκέντροίσής του.

Η χημική μετατόπιση του φωσφόρου μετακινείται σε λίγο μικρότερες τιμές χημικής 

μετατόπισης με την αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου, δηλαδή ο πυρήνας 31Ρ 

συντονίζεται σε κάπως ψηλότερο πεδίο. Η αλλαγή αυτή ξεκινά από την κρίσιμη συγκέντρωση 

μικυλιοποίησης των λιπιδίων και είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του περιβάλλοντος της 

διπολικής κεφαλής. Η τάση αυτή είναι σύμφωνη με αυτή που βρέθηκε από τους Stafford R.E 

e ta l.[13]
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8.2.2 Μικύλια του DPC Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Τα μικυλιακά συστήματα του DPC συγκέντρωσης 60 mM παρουσία ενός μεγάλου αριθμού 

ηλεκτρολυτών μελετήθηκαν μέσω της λήψης φασμάτων 'Η, mC, ’1Ρ NMR.

8.2.2.1 Φασματοσκοπία 'Η  NMR

Η επίδραση των ανιόντων της σειράς Hofmeister στα μικύλια του DPC διερευνήθηκε αρχικά 

μέσω φασμάτων 'Η NMR. Στο Σχήμα 8.5 φαίνονται τα φάσματα 'Η παρουσία αυξανόμενης 

συγκέντρωσης NaSCN.

1.0 Μ NaSCN
-------- 0.75 Μ NaSCN

-  0.5 Μ NaSCN 
0.35 Μ NaSCN 
0.25 Μ NaSCN

-------- 0.2 Μ NaSCN
-------- 0.1 Μ NaSCN
-------- DPC 60raM

P r —

3
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

'Η shift, ppm

Σχήμα 8.5: Φάσματα 'II NMR των υδατικών μικυλιακών συστημάτοιν του 
DPC (60 mM) παρουσία NaSCN.

Από τα πιο πάνω φάσματα αλλά και από τα διάγραμματα της χημικής μετατόπισης των 

διαφόρων ειδών πρωτονίων ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου 

ηλεκτρολύτη (Σχήμα 8.6), τα θειοκυανικά ανιόντα δεν φαίνεται να προκαλούν οποιαδήποτε 

σημαντική μεταβολή στη δομή των μικυλίων, που μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω της 

συγκεκριμένης τεχνικής. Επίσης η μεταβολή του περιβάλλοντος των πρωτονίων, κυρίως 

αυτών που βρίσκονται στη διπολική κεφαλή, λόγω της παρουσίας των ιόντων δεν φαίνεται να 

είναι σημαντική.

Αντίστοιχες παρατηρήσεις και συμπεράσματα προέκυψαν και για τους άλλους ηλεκτρολύτες 

(τα φάσματα Η NMR και τα διαγράμματα της χημικής μετατόπισης των διαφόρων ειδών 

πρωτονίων παρουσία των διαφόρων ηλεκτρολυτών φαίνονται στο Σχήμα Π.3.1 στο 

Παράρτημα). (Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες NMR για την επίδραση ιόντων σε 

μεμβρανικά συστήματα, αλλά οι περισσότερες αφορούν διπλοστιβάδες και κυστίδια λιπιδίων
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χολίνης1 Μ"'ι)! στα οποία η επίδραση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα αντίστοιχα μικυλιακά 

συστήματα120').

-----·----- H3'
— ·----- H1 (A)

-----» — H1 (B)
— · - - -  H1(C)

, ..........^ ^  *— Αιν { w  v^r; ν  ·.· ;  .·> * i — f e  *

ε 6 'α.
^  5 -  
οί

• ...... H1 (D)
* · · H2
* * * — ·—  H r 

* H2 (A)
—· - -  H2 (B) 

-----·----- H3-11J
^  4 41 ♦ --- ^ ® ^

ι ·-----1 f  ·--f-------- ·-------- -—■■■'· ■ —----- «
: I  1 Τ ,  Τ  -V· · * · · · •  -i----- -----· —·----H12 (B)

a CDCIj
„  3 < 

2 -

* * * * * ** · · · · *· · · · · ·

♦ · ♦ — :— ----- · λ ..... DjO

1 in·.»..!..»..;.....t .....ι  ι  - · -  · a ; m ·

00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

Συγκέντρωση NaSCN, Μ

Σχήμα 8.6: Διάγραμμα των χημικών μετατοπίσεων των διαφόρων ειδών 1II του λιπιδίου 
DPC (60 mM) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaSCN.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το άλας νατρίου του τετραφαινυλοβορικού ανιόντος, ανιόν το 

οποίο εμφανίζει το χαοτροπικότερο χαρακτήρα από όλα τα ανιόντα που μελετήθηκαν.

0.035 Μ NaBC,,H ,0

0.02 Μ  N aBC ,4H,0 

0.01 Μ  N aBC ,.H ,n24  20

DPC 60 mM

I I
8 7 6 5  4  3  2

*H shift, ppm

Σχήμα 8.7: Φάσματα 'H NMR των υδατικών μικυλιακών συστημάτων του DPC (60 mM) 
παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaBC24H2«.

368

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  8: Α ΙΙΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η Σ  ΤΩ Ν  ΙΟ Ν Τ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ  Μ ΙΚ Υ Λ ΙΑ  TO Y  DPC

Οι κορυφές που οφείλονται στα πρωτόνια της υδρογονανθρακικής αλυσίδας δεν 

μεταβάλλονται αισθητά με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Σχήμα 8.8: Διάγραμμα των χημικών μετατοπίσεων των διαφόρων ειδών 'Η του λιπιδίου 
DPC (60 niVl) ίος συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaBC24H2n.

Αντίθετα η αύξηση της συγκέντρωσης του τετραφαινυλοβορικού νατρίου προκαλεί τη 

μετατόπιση των κορυφών των πρωτονίων που βρίσκονται στη διπολική κεφαλή σε μικρότερες 

τιμές χημικής μετατόπισης. Σημαντικό είναι ότι η παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης των 

τετραφαινυλοβορικών ανιόντων καθιστά τα πρωτόνια Η3' χημικώς ισοδύναμα με τα πρωτόνια 

Η1. Πιθανώς αυτό αποτελεί ένδειξη της αλλαγής του σχήματος των μικυλίων ή της 

διαμόρφωσης της διπολικής κεφαλής των λιπιδίων, ή της ικανότητας της τεχνικής να 

αντιληφθεί την αλλαγή στο περιβάλλον αυτών των πρωτονίων στην παρουσία ανιόντων με 

πολύ μεγάλο μέγεθος.

8.2.2.2 Φασματοσκοπία 13C NMR

Έχουν ληφθεί φάσματα των πυρήνων 13C των μικυλιακών συστημάτων του DPC παρουσία 

των διαφόρων ηλεκτρολυτών, αντίστοιχα με τα φάσματα ’Η NMR. Στο Σχήμα 8.9 φαίνονται 

τα φάσματα 13C παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης NaSCN.

Από τα πιο κάτω φάσματα φαίνεται πως η παρουσία και η αύξηση της συγκέντρωσης του 

NaSCN δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις κορυφές και συνεπώς τις χημικές μετατοπίσεις 

των κορυφών των διαφόρων ανθράκων του λιπιδίου DPC. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η 

κορυφή η οποία απουσία ηλεκτρολύτη οφείλεται στους χημικώς ισοδύναμους άνθρακες C2'
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και C1, ενώ σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 0.75 Μ σχάζεται σε δύο κορυφές, 

υποδεικνύοντας ότι στην παρουσία NaSCN το περιβάλλον των ανθράκων αυτών παύει να 

είναι χημικώς ισοδύναμο. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaSCN η σχάση είναι 

μεγαλύτερη. Οι ίδιες παρατηρήσεις προέκυψαν και για τους υπόλοιπους ηλεκτρολύτες που 

μελετήθηκαν. Οσο πιο χαοτροπικό είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη σε τόσο μικρότερη 

συγκέντρωση εμφανίζεται η σχάση της κορυφής και τόσο μεγαλύτερη είναι η σχάση. Στην 

παρουσία NaNO., και NaClO., (έως 1 Μ) και N aI04 (έως 0.25 Μ) δεν εμφανίζεται σχάση της 

συγκεκριμένης κορυφής, ενώ στην παρουσία Nal, NaSCN, NaC104, NaPF6 και NaBC24H2o 

σχάση παρατηρείται για συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 1 Μ, 0.75 Μ, 0.5 Μ, 0.05 Μ 

και 0.005 Μ αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι η επίδραση είναι σύμφωνη με τη σειρά 

Hofmeister.

DPC 
0.1 Μ 
0.2 Μ 
0.25 Μ 
0.3 Μ 
0.5 Μ

Î | | L ^ |U |U |I

I--------1------- 1------- 1--------1--------1------- 1------- 1--------1
80 70 60 50 40 30 20 10 0

°C  shift, ppm

Σχήμα 8.9: Φάσματα UC NMR των υδατικών μικυλιακών συστημάτων του 
DPC (60 mM) παρουσία διαφόρων συγκεντρο>σεων NaSCN.

Μετρήθηκαν επίσης και οι χρόνοι χαλάρωσης σπιν-πλέγματος των διαφόρων ανθράκων που 

βρίσκονται στην υδρόφοβη αλυσίδα αλλά και στην πολική κεφαλή του λιπιδίου DPC 

παρουσία 0.02 Μ NaBC24H2o. Οι τιμές που βρέθηκαν δίνονται στον Πίνακα 8.2 σε σύγκριση 

με τους αντίστοιχουςαπουσία ηλεκτρολύτη.

Η παρουσία των τετραφαινυλοβορικών ανιόντων επηρεάζει τη δυναμική των ανθράκων της 

διπολικής κεφαλής (C l', C2', C3'), ενώ κάποια μικρή επίδραση φαίνεται ότι υπάρχει και στον 

άνθρακα C1 της υδρογονανθρακικής αλυσίδας. Παρουσία του ηλεκτρολύτη οι τιμές του 

χρόνου αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος Τι, μειώνονται σε σχέση με αυτές στο καθαρό DPC. 

Αυτό υποδεικνύει ότι ελαττώνεται η ευλυγισία του λιπιδικού μορίου σε αυτές τις θέσεις με
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συνέπεια την αποτελεσματικότερη αποδιέγερση των πυρήνων άνθρακα στην ίδια θέση. Η 

παρουσία του ηλεκτρολύτη δεν φαίνεται να έχει καμιά επίδραση στους άνθρακες C3-C12 της 

υδρογονανθρακικής αλυσίδας, αφού αυτοί βρίσκονται βαθιά στο εσωτερικό του μικυλίου. Από 

τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο 

δράσης και αλληλεπίδρασης των ιόντων με τα λιπίδια. Τα ιόντα εισέρχονται στη διπολική 

περιοχή των μικυλίων επηρεάζοντας τα άτομα που βρίσκονται στην πολική κεφαλή, 

μειώνοντας την κινητικότητά τους. Ακόμα όμως και τα μεγάλα αυτά υδρόφοβα ανιόντα, δεν 

φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν στο εσωτερικό των μικυλίων.

Πίνακας 8.2: Σύγκριση των τιμών του χρόνου αποδιέγερσης σπιν-πλέγματος των ανθράκων που 
βρίσκονται στα διάφορα τμήματα του λιπιδίου DPC απουσία και παρουσία 0.02Μ NaBC24H2U.

Τμήματα 
Λιπιδίου DPC

Ανθρακας Χρόνος Τι

M
DPC στο νερό DPC σε 0.02 Μ 

NaBC24H2o·
C1' 0.65 0.41

Πολική Κεφαλή C2' 0.47 0.38
C3' 0.49 0.41

Cl 0.45 0.37
C2 0.44 0.39
C3 0.48 0.42

Υδρογονανθρακική C4-8 - -
Αλυσίδα C9 0.64 0.61

CIO 0.90 0.85
C ll 1.25 1.15
C12 2.63 2.59

8.2.2.3 Φασματοσκοπία 31Ρ NMR

Η παρουσία ηλεκτρολύτη στο περιβάλλον των μικυλίων επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις 

χημικές μετατοπίσεις του πυρήνα 3ΙΡ. Από τη μελέτη και επεξεργασία των φασμάτων 

προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.10.

Με βάση την επίδραση τους στο φάσμα ' ' Ρ του λιπιδίου DPC, οι ηλεκτρολύτες μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Με την αύξηση της συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών 

NaSCN, NaC104, NaNOj, NaClOj, Nal ο πυρήνας 31Ρ συντονίζεται σε χαμηλότερο πεδίο, ενώ 

όσο πιο χαοτροπικό είναι το ανιόν του άλατος τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή. Η δεύτερη 

κατηγορία ηλεκτρολυτών περιλαμβάνει το ανιόν PF6 , το οποίο προκαλεί το συντονισμό του
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πυρήνα σε ελαφρώς μεγαλύτερο πεδίο, ενώ παρατηρείται και ένα ελάχιστο χημικής 

μετατόπισης. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει το άλας NaBCS-iH^o, το οποίο ακόμη και στις 

πολύ μικρές συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκε, επιφέρει ευδιάκριτες μεταβολές στις 

χημικές μετατοπίσεις του 'Ρ. Συγκεκριμένα μέχρι συγκέντρωση NaBC^Hjo 0.01 Μ ο 

φώσφορος συντονίζεται σε ψηλότερο πεδίο, ενώ με περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης οι 

κορυφές εμφανίζονται σε χαμηλότερο πεδίο. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν τη 

διατάραξη του περιβάλλοντος και της συμμετρίας γύρω από το φωσφόρο της αρνητικά 

φορτισμένης φωσφορικής ομάδας του λιπιδίου λόγω της προσρόφησης των ιόντων στο πολικό 

κέλυφος των μικυλίων.

• N aSC N
• NaClO,

• NaNO,

• NaClOj

Nal
• NaPF6

• NaBC ,4H,0

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

Σχήμα 8.10: Διάγραμμα της χημικής μετατόπισης του πυρήνα ''Ρ , που βρίσκεται στο 
μόριο του λιπιδίου DPC (60 mM) παρουσία ηλεκτρολυτών, α>ς συνάρτηση της 

συγκέντρωσης και του είδους του ηλεκτρολύτη.

8.2.2.4 Φασματοσκοπία NMR Τετραπολικών Πυρήνων

Οι τετραπολικοί πυρήνες έχουν I > Ά  και χαρακτηρίζονται από μη σφαιρική κατανομή του 

πυρηνικού φορτίου. Μέτρο αυτής της μη σφαιρικής κατανομής του πυρηνικού φορτίου είναι η 

ηλεκτρική τετραπολική ροπή q, η τιμή και το πρόσημο της οποίας καθορίζεται από το σχήμα 

του πυρήνα. Η κυριότερη επίδραση στην πυρηνική μαγνητική χαλάρωση οφείλεται στην 

παρουσία ηλεκτροστατικών πεδίων μεταβλητής έντασης. Έτσι οι τετραπολικοί πυρήνες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ευαίσθητοι “ανιχνευτές” για τη διερεύνηση των πυκνοτήτων 

φορτίου σε μικυλιακές και άλλες επιφάνειες.12' 1 Στη στερεή κατάσταση, οι τετραπολικοί 

πυρήνες αλληλεπιδρούν (συζεύγνυνται) με ηλεκτροστατικά πεδία μεταβλητής έντασης, τα 

οποία δημιουργούνται στο περιβάλλον των πυρήνων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι
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ενεργειακές στάθμες τους. Οι επιτρεπτές μεταπτώσεις μεταξύ των ενεργειακών σταθμών 

δίνουν φάσματα με πολλαπλές κορυφές. Στην υγρή κατάσταση όμως, δεν παρατηρείται 

τετραπολική σύζευξη (ισοτροπική) λόγω της γρήγορης περιστροφής των μορίων. 

Τετραπολικοί είναι οι πυρήνες διαφόρων ιόντων για παράδειγμα 23Na (1=3/2), 3;Κ (1=3/2), 

81Βγ (1=3/2), 79Br (1=3/2), ,27Ι (1=5/2), 35C1 (1=3/2).

Η φασματοσκοπία του πολυπυρηνικού NMR είχε καταστεί μια πολύ χρήσιμη τεχνική για τη 

μελέτη της πρόσδεσης διαφόρων ιόντων σε μακρομόρια122'241 σε μικυλιακά12125-311 και 

άλλα[32'35] συστήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα φάσματα NMR πολλών ιόντων με 

τετραπολικούς πυρήνες είναι ευαίσθητα στο περιβάλλον των ιόντων και μεταβάλλονται κατά 

τη μεταφορά του ιόντος από το νερό σε άλλα περιβάλλοντα. Ο ρυθμός αποδιέγερσςης ενός 

τετραπολικού πυρήνα αυξάνεται όταν η στιβάδα εφυδάτωσης γύρω από το άτομο αυτό γίνεται 

πιο ασύμμετρη λόγω της παρουσίας άλλης διαλυμένης ουσίας ή σωματιδίων στο 

διάλυμα.123 24 361 Η ευαισθησία αυτή αντικατοπτρίζεται σε μικρές αλλαγές της χημικής 

μετατόπισης, αλλά κυρίως στο εύρος της κορυφής. Η προσρόφηση των ιόντων στην επιφάνεια 

των μικυλίων οδηγεί σε αύξηση του εύρους της κορυφής ως αποτέλεσμα της μείωσης της 

κινητικότητάς τους, αλλά και της πιο ασύμμετρης κατάστασης εφυδάτωσης των ιόντων. Με 

τον όρο της ασύμμετρης εφυδάτωσης εννοείται ότι η διευθέτηση των μορίων του νερού γύρω 

από ένα ιόν καταστρέφεται λόγω της παρουσίας κάποιου άλλου μορίου. Οσο πιο συμμετρική 

είναι η εφυδάτωση ενός τετραπολικού πυρήνα τόσο μικρότερος είναι ο ρυθμός 

χαλάρωσης.124 361 Τα ιόντα σε ένα μικυλιακό σύστημα διακρίνονται σε δύο ομάδες. Στη μία 

ομάδα εντάσσονται τα ελεύθερα ιόντα, τα οποία είναι εφυδατωμένα και έχουν τη δυνατότητα 

να αλληλεπιδρούν με τα άλλα ιόντα στο διάλυμα και στην άλλη ομάδα ανήκουν αυτά που 

εμφανίζουν αλληλεπίδραση με τα μικυλιακά συστήματα. Εάν η ανταλλαγή μεταξύ των δύο 

αυτών ομάδων είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι ο χρόνος χαλάρωσης του πυρήνα τους, τότε το 

συνολικό εύρος της κορυφής, Β, θα εξαρτάται από τη συγκέντρωση κάθε είδους.

Β = p w Bw + ρΜ Βμ Εξίσωση 8.1

όπου pw είναι το κλάσμα όγκου και Bw το εύρος της κορυφής των ελεύθερων ιόντων, και ρμ, 

Βμ οι αντίστοιχες ποσότητες των προσροφημένων στα μικύλια Μ.[25'27'371

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνικής αυτής λήφθηκαν φάσματα 23Na NMR, l5Cl NMR 

και l27I NMR για διάφορες συγκεντρώσεις των ηλεκτρολυτών NaCl, NaClO.i, NaC104, Nal, 

N aI04, NaBF4, NaPF6, NaF απουσία και παρουσία DPC (80 mM), έτσι ώστε να διερευνηθεί 

καταρχάς ο ρόλος του κατιόντος Na και ακολούθως των ανιόντων Γ και C l\
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8.2.2.4.1 Φάσματα 23Na NMR 

Τα φάσματα : 'Na NMR για κάποιους από τους ηλεκτρολύτες που λήφθηκαν φαίνονται στο 

Σχήμα 8.11.

- · -  ;5N a-N aC 104 

- · -  a Na - N aC l04 & DPC

!iNa - N aI04

- NaClOj

- NaClOj & DPC

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

I I  Τ I Τ I I Τ I  Τ I

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ
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13
X
,£ 12S-
O-n Ο 11

ο. 10
• Ρω

15
ΝX
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ο 13
ν'
0 .1 2-ρUJ

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ_______

Σχήμα 8.11: Διαγράμματα του εύρους της κορυφής “ Na διαφόρων συγκεντριόσειον των 
ηλεκτρολυτών NaF, NaCI03, NaI04, Nal, NaCI04 και NaPF6 απουσία και παρουσία

DPC (80 mM).
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Σε όλες τις περιπτώσεις το εύρος της κορυφής του πυρήνα του κατιόντος 2'Na' δεν φαίνεται 

να μεταβάλλεται, αν συγκρίνει κανείς τα αποτελέσματα που προέκυψαν απουσία και παρουσία 

DPC, υποδηλώνοντας τη μη ισχυρή αλληλεπίδραση και τη μη ενσωμάτωση του ιόντος αυτού 

στα διπολικά μικύλια του DPC.

8.2.2.4.2 Φάσματα 35C 1  και ,2Ί  NMR

Τα φάσματα ,5C1 NMR των ηλεκτρολυτών NaCl και NaC104 απουσία και παρουσία 

μικυλίων του DPC φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.12.

3!C lN aC 104 

J!C1 N aC I04 + DPC

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

Σχήμα 8.12: Διαγράμματα του εύρους της κορυφής 35C1 ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων του NaCl 
και του NaC104 παρουσία και απουσία DPC (80 ηι\Ι).

Τα χλωριούχα ανιόντα δεν φαίνεται να προσδένονται στα μικύλια. Η πρόσδεση όμως των 

C104‘ στα μικύλια DPC έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της περίσσειας του εύρους 

των κορυφών του 35C1 NMR, (προσδιορίζεται ως η διαφορά του εύρους της κορυφής του 

πυρήνα μεταξύ του υδατικού διαλύματος του ηλεκτρολύτη, που περιέχει το συγκεκριμένο 

7τυρήνα και του μικυλιακού διαλύματος του DPC στην ίδια συγκέντρωση ηλεκτρολύτη). Από 

τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα C104‘ δεσμεύονται αισθητά στην επιφάνεια των μικυλίων 

και ότι ο κορεσμός της επιφάνειας από τα ανιόντα επέρχεται για συγκέντρωση τασιενεργού ως 

προς τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη μικρότερη από 1.5. Με περαιτέρω προσθήκη του 

ηλεκτρολύτη όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των ιόντων παραμένει στην υδατική φάση σε 

σχέση με αυτά που δεσμεύονται, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μείωση του εύρους της 

κορυφής.

Ο πυρήνας Ι27Ι χρησιμοποιείται πιο σπάνια, λόγω των χαμηλών ανιχνευτικών του ορίων που 

οφείλονται στο μεγάλο εύρος της κορυφής.12' 1 Στα πλαίσια της παρούσας Διδακτορικής
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Διατριβής λήφθηκαν φάσματα Ι27Ι NMR για τους ηλεκτρολύτες NaIC>4 και Nal απουσία και 

παρουσία μικυλίων του DPC και τα εύρη των κορυφών τους σαν συνάρτηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη παρουσιάζονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.13.

+ DPC'
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Σχήμα 8.13: Διαγράμματα του εύρους της κορυφής ’27Ι ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων του Nal και
N aI04 παρουσία και απουσία DPC (80 mM).

Ανάλογα αποτελέσματα και συμπεράσματα όπως στην περίπτωση των C104', προέκυψαν και 

με την μελέτη του ιωδιούχου και υπεριωδικού νατρίου τα οποία και αυτά προσδένονται σε 

κάποιο βαθμό στα μικύλια του DPC.

Μια εκτίμηση για τη σταθερά πρόσδεσης των ιόντων στα μικύλια μπορεί να προκύψει από 

τη διαφορά του εύρους των κορυφών του NMR. Η πρόσδεση των ιόντων στα μικυλιακά 

συστήματα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως προσρόφηση τύπου Langmuir. Η ανταλλαγή μεταξύ 

των ελεύθερων ιόντων και των ασθενώς προσδεδεμένων ιόντων συμβαίνει πολύ γρήγορα. Εάν 

ο αριθμός των ελεύθερων ιόντων είναι πολύ μεγαλύτερος από τα προσδεδεμένα ιόντα, για τον 

υπολογισμό της σταθεράς πρόσδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη εξίσωση1231

[ML, _ ' , [χΊ„,-,— τ - ----------------j-----7— -  . ------------------------------Εξίσωση 8.2±1 "„ (Τ !Β) kB(x) n B(TJB)·'

όπου [M]totai η συνολική συγκέντρωση των λιπιδίων στο διάλυμα, Δ(1/Τ2) είναι η διαφορά 

χρόνων αποδιέγερσης σπιν-σπιν (π φορές της διαφοράς του εύρους της κορυφής), ηΒ ο αριθμός 

των κέντρων πρόσδεσης, ku(X') η σταθερά πρόσδεσης, Τ2β ο  χρόνος εγκάρσιας αποδιέγερσης 

των προσδεδεμένων ιόντων και [X']totai η συνολική συγκέντρωση των ανιόντων στο διάλυμα.
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Σχήμα 8.14: Διάγραμμα του Cdpc/A(1/T2) ως συνάρτηση της συγκέντρο>σης των ηλεκτρολυτών
NaC104, Nal και N al04.

Οι σταθερές πρόσδεσης των διαφόρων ανιόντων στα μικυλιακά συστήματα του DPC 

λήφθηκαν από το λόγο της κλίσης προς την αποτέμνουσα των ευθειών των διαγραμμάτων του 

CDpc/A(1/T2) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών και βρέθηκαν να είναι ίσες 

με 4.83 Μ '1, 1.26 Μ '1 και 6.93 Μ"1 για τα C104', Γ και Ι0 4' αντίστοιχα. Οι τιμές της σταθεράς 

πρόσδεσης που βρέθηκαν για τα τρία αυτά ανιόντα δεν φαίνεται να είναι σύμφωνες με τη 

σειρά Hofmeister και δεν συμφωνούν με αυτές που βρέθηκαν από τις τεχνικές της σκέδασης 

όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. Αυτό πιθανώς να είναι αποτέλεσμα του ότι η 

αλληλεπίδραση των ιόντων με τα μικυλιακά συστήματα του DPC δεν μπορεί να περιγράφει ως 

χημική πρόσδεση ή λόγω του ότι το μεγάλο εύρος των κορυφών του 12 I προκαλεί μεγάλες 

αβεβαιότητες στον προσδιορισμό των σταθερών πρόσδεσης, αφού η τιμή που βρέθηκε για τα 

C104‘ φαίνεται αρκετά λογική συγκρινόμενη με τιμές που βρέθηκαν για άλλα ιόντα σε άλλα 

συστήματα μέσω της μεθόδου αυτής.1221
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8.3 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμού των Μικυλίων του DPC με την Τεχνική της 

Φασματοσκοπίας του Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού, EPR

Τα πειράματα της φασματοσκοπίας του Ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού, EPR, 

πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο Υποκεφάλαιο 6.3.2. Σκοπός των πειραμάτων 

αυτών είναι η μελέτη της επίδρασης των ιόντων της σειράς Hofmeister στη δομή και στη 

δυναμική των μικυλίων του DPC. Επίσης μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των φασμάτων 

υπολογίστηκε ο αριθμός εφυδάτωσης των μικυλίων τόσο απουσία όσο και παρουσία 

ηλεκτρολυτών. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων αυτών, είναι απαραίτητη η 

διαλυτοποίηση στο εσωτερικό των μικυλίων ενός μορίου με σταθερή ρίζα (ασύζευκτο 

ηλεκτρόνιο). Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το 5-δοξυλ στεατικό οξύ (5-DSA) (Σχήμα 

8.15), παρόλο που είχαν επιλεχθεί και το 16-DSA και το 10-DN. Μελετήθηκαν τα υδατικά 

μικυλιακά συστήματα απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυτών 

NaSCN και NaPF6. Οι υπόλοιποι ηλεκτρολύτες, όπως και τα υπόλοιπα μόρια ιχνηθέτες spin 

δεν μελετήθηκαν, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη πραγματοποίηση των 

συγκεκριμένων μετρήσεων. Η θερμοκρασία λήψης όλων των φασμάτων ήταν 25°C.

8.3.1 Δομή και Δυναμική των Μ ικυλίων του DPC Απουσία και Ιίαρουσία Ηλεκτρολυτών 

από το Χαρακτηρισμό με EPR

To 5-DSA ανήκει στην οικογένεια των μορίων ιχνηθετών spin του νιτροξειδίου και συνεπώς 

το φάσμα του αποτελείται από τρεις κορυφές. Αόγω του αμφίφιλου χαρακτήρα του μορίου, 

έχει την τάση να ευθυγραμμίζεται με τα λιπιδικά μόρια των μικυλίων και η επιφανειακή του 

διαμόρφωση αντανακλά την κινητικότητα του μορίου καθώς επίσης και την ακαμψία και το 

μικροπεριβάλλον της διεπιφάνειας.

Σχήμα 8.15: Δομή του 5-Δοξυλ στεατικού οξέως (5-DSA).

Στο Σχήμα 8.16 φαίνεται το φάσμα EPR του 5-δοξυλ στεατικού οξέως σε διάλυμα 

αιθανόλης.
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Μαγνητικό Ιΐεόίο, G

Σχήμα 8.16: Φάσμα EPR του 5-DSA σε διάλυμα αιθανόλης.

Όταν μόρια σημαντών spin ενσωματώνονται στο εσωτερικό λιπιδικών συσσωματωμάτων, οι 

κορυφές των φασμάτων τους, που σε αραιά διαλύματα και διαλύματα σε διαλύτες χαμηλού 

ιξώδους έχουν σχεδόν ίδιο ύψος και εύρος (Σχήμα 8.16), χάνουν τη συμμετρία τους, μιας και ο 

μεγάλος βαθμός τάξης στο λιπιδικό μικροπεριβάλλον δυσχεραίνει την κινητικότητα του 

μορίου σημαντή. Χαρακτηριστικό φάσμα του 5-DSA, αφού ενσωματωθεί στο εσωτερικό των 

μικυλίων DPC, δίνεται στο Σχήμα 8.17, όπου φαίνονται και οι παράμετροι που συνήθως 

προσδιορίζονται για την επεξεργασία των φασμάτων.

Μαγνητικό Πεδίο, G

Σχήμα 8.17: Φάσμα EPR του 5-DSA στα μικύλια του DPC (80 mM) με τις παραμέτρους
που το περιγράφουν.
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Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των φασμάτων EPR, τόσο απουσία όσο και παρουσία 

ηλεκτρολυτών, και τους κατάλληλους τύπους για τη θεωρητική ανάλυση λήφθηκαν 

σημαντικές πληροφορίες για την κινητικότητα και διευθέτηση του μορίου ιχνηθέτη spin.

Η πρώτη παράμετρος που υπολογίστηκε είναι ο χρόνος συσχέτισης περιστροφής, Tr, 

(rotational correlation time), που περιγράφει την περιστροφή των αλυσίδων του σημαντή μέσα 

στα μικύλια. Στην περίπτωση των δοξυλ στεατικών οξέων αυτός υπολογίζεται με βάση τις 

εξής εξισώσεις:

ι ι
(  u Ν

Tc (s) =5,88 X ΙΟ 10 ΔΗε f  h U0 + ' Ο
v h-.y

-2 Εξίσωση 8.3

ζΒ (s) = 6,25 x 10 10 ΔΗ0 r O
1

2 r_ o
ι

2

Ά υ
Εξίσωση 8.4

όπου ΔΗ0 το εύρος της κεντρικής κορυφής, και h+i, h0, h.| οι εντάσεις των κορυφών στο 

χαμηλό, στο μεσαίο και στο ψηλότερο πεδίο αντίστοιχα. Οι πιο πάνω εξισώσεις ισχύουν για 

την περιοχή των “γρήγορων κινήσεων” όπου ο χρόνος συσχέτισης περιστροφής κυμαίνεται

στην περιοχή 10'2 <tr < 3 ns. Στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος οι τιμές τΒ και τΓ

είναι σχεδόν ταυτόσημες (Σχήματα Π.4.1 και Π.4.2) υποδεικνύοντας ότι η περιστροφή των 

μορίων του 5-DSA είναι σχεδόν ισοτροπική και έτσι ο μέσος όρος, tr, υπολογίζεται ως η 

τετραγωνική ρίζα του γινομένου των τΒκαι τε .138-421 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα (Σχήμα 8.18).

Σχήμα 8.18: Διάγραμμα του μέσου χρόνου συσχέτισης περιστροφής του 5-DSA ως συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη σε μικύλια του DPC συγκέντρίοσης 80 m \l.
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Η παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης του χαοτροπικού ανιόντος PF6' οδηγεί στην αύξηση 

του χρόνου tr, υποδεικνύοντας τη συνεχώς αυξανόμενη παρεμπόδιση της κινητικότητας του 

μορίου του σημαντή. Τα ιόντα SCN' δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον τ«.

Μέτρο της ακαμψίας των μεμβρανικών συστημάτων αποτελεί ο παράγοντας τάξης, S και 

υπολογίζεται από τις εξής εξισώσεις:

S = ( Α Γ Α ΐ )

Α ζ ζ  * 2  ( Α χ χ  +  Α υ υ ) V a o J
Εξίσωση 8.5

οπου

Α ± =  Α „ ,„  +  1 .4  (1  - S * " ’ )

2Α
Λ   max

2

g»PP —
ί A - A )V max min /

A zz " 2  ( Α χ χ  +  a y y )

Εξίσωση 8.6 

Εξίσωση 8.7

Εξίσωση 8.8

α0 =_  ( Α ΧΧ +  Α ΥΥ +  Α ζζ) Εξίσωση 8.9

1(
α“ = τ ( Α, + 2 Α, Εξίσωση 8.10

όπου Α χ χ ,  Α υ υ , Α ζ ζ  είναι οι μονοκρυσταλλικές τιμές των μορίων του σημαντή και για τα 

δοξυλ παράγωγα έχουν τιμές ίσες με 6.3 G, 5.8 G και 33.6 G αντίστοιχα. Ο παράγοντας τάξης 

παίρνει τιμές από S=0, για ισοτροπικές μοριακές κινήσεις έως S=1 για πλήρως άκαμπτη 

διευθέτηση.138,43,441

Η επίδραση των ιόντων στην παράμετρο τάξης, S, φαίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 

8.19. Η τάξη S φαίνεται να αυξάνει στην παρουσία των ανιόντων PF6‘ αλλά όχι παρουσία των 

SCN\ επιβεβαιώνοντας τη μείωση της κινητικότητας του μορίου στα μικύλια με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του NaPF6.
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Σχήμα 8.19: Διάγραμμα του παράγοντα τάξης του 5-DSA ως συνάρτηση της συγκέντροισης του 
ηλεκτρολύτη σε μικύλια του DPC συγκέντρωσης 80m\l.

Η σταθερά υπέρλεπτου διαχωρισμού, αο', είναι ευαίσθητη στο μικροπεριβάλλον της ρίζας 

και αυξάνεται με την αύξηση της πολικότητας του μέσου. Ο λόγος αο/αο' της Εξίσωσης 8.5 

αποτελεί τον διορθωμένο παράγοντα πολικότητας, αφού η σταθερά α<> είναι η σταθερά 

υπέρλεπτου διαχωρισμού για μόρια σημαντή στην κρυσταλλική φάση και αο' είναι για τα 

μόρια σημαντή που βρίσκονται στις μεμβράνες.138,43,441 Η σταθερότητα της αυ' με την αύξηση 

της συγκέντρωσης (Σχήμα 8.20) των ιόντων υποδεικνύει ότι τα ιόντα δεν διεισδύουν στα 

μικύλια μέχρι το βάθος στο οποίο βρίσκεται η ρίζα του 5-DSA. Επίσης από τα αποτελέσματα 

αυτά προκύπτει ότι η αλλαγή της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη δεν φαίνεται να προκαλεί 

αλλαγή στην κατάσταση εφυδάτωσης των μικυλίων, όπως θα φανεί και πιο κάτω.

Σχήμα 8.20: Διάγραμμα της σταθεράς υπέρλεπτου διαχωρισμού του 5-DSA ως συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη σε μικύλια του DPC συγκέντροισης 80mM.
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Τα λιπιδικά μόρια σημαντών εμφανίζουν υψηλό βαθμό ασυμμετρίας και όταν 

διαλυτοποιούνται σε μεμβρανικό περιβάλλον δεν κινούνται ελεύθερα σε όλες τις διευθύνσεις 

αλλά κυρίως περιστρέφονται γύρω από τον μεγάλο μοριακό άξονα (Αξονας ζ). Έτσι η μοριακή 

κίνηση καθιστάται ανισοτροπική. Αυτή η ανισοτροπική κίνηση έχει περιγράφει ως μια 

περιορισμένη τυχαία κίνηση του μοριακού άξονα στην επιφάνεια μιας σφαίρας, ως η γρήγορη 

κίνηση σε κώνο και ως γρήγορη διακύμανση της γωνίας θ μεταξύ του μοριακού άξονα και του 

άξονα του δείγματος ζζ'.

Σχήμα 8.21: Σχηματική Αναπαράσταση του μορίου 12-DSA και της κίνησής του γύρω από τους
άξονες χ, ψ, ζ.1441

Η γωνία αυτή μπορεί να πάρει τιμές από θ=0° έως τη γωνία γ, γνωστή και ως γωνία 

ταλάντευσης (wobbling angle) που δίνει μια επιπλέον γεωμετρική αίσθηση της δυσκαμψίας 

της μεμβράνης στο βάθος στο οποίο βρίσκεται η ρίζα. Οι γωνίες ταλάντευσης για το δοξυλ 

στεατικό οξύ ποικίλουν από 0° έως 90", για πλήρη διατεταγμένη και πλήρη τυχαία 

διαμόρφωση αντίστοιχα.1441 Η γωνία ταλάντευσης υπολογίζεται από τον παράγοντα τάξης 

σύμφωνα με την εξίσωση:

S = ^-(οο5γ + c o s^ ) Εξίσωση 8.11

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν και φαίνονται στο Σχήμα 8.22, επιβεβαιώνεται ότι με 

την αύξηση της συγκέντρωσης του NaPF6 μειώνεται η μέγιστη γωνία ταλάντευσης, 

υποδεικνύοντας την πιο άκαμπτη διευθέτηση των μονομερών που απαρτίζουν το κάθε μικύλιο 

του DPC. To SCN' φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στη γωνία ταλάντευσης.
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Συγκέντρωση ηλεκτρολύτη, Μ

Σχήμα 8.22: Διάγραμμα της γωνίας ταλάντευσης γ του 5-DSA ως συνάρτηση της συγκέντρωσης 
του ηλεκτρολύτη σε μικύλια του DPC συγκέντρωσης 80 m.Vl.

8.3.2 Αριθμός Εφυδάτωσης των Μ ικυλιακών Συσσωματωμάτων του DPC Απουσία και 

Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Ο βαθμός εφυδάτωσης των μικυλιακών συσσωματωμάτων του DPC μπορεί να βρεθεί και 

μέσω της κατάλληλης ανάλυσης των φασμάτων του EPR.140'41'45'491 Από τη θέση της 

εμφάνισης των κορυφών, προσδιορίζεται ο υπέρλεπτος διαχωρισμός, Α+, μεταξύ των 2 

κορυφών στο μεσαίο και στο χαμηλότερο πεδίο (Σχήμα 8.17). Οι Mukerjee et all?<11 εισήγαγαν 

μια εμπειρική κλίμακα πολικότητας, Η, η οποία είναι ίση με το λόγο της μοριακής 

συγκέντρωσης των διπόλων ΟΗ σε ένα διαλύτη ή ένα μίγμα διαλυτών που βρίσκονται στο 

περιβάλλον της ρίζας. Οταν η μοναδική πηγή των ΟΗ είναι το νερό, ο παράγοντας Η είναι 

ισοδύναμος με το κλάσμα όγκου του νερού. Λόγω του χαρακτήρα των δοξυλ στεατικών οξέων 

(και συνεπώς της διευθέτησης τους στη διεπιφάνεια νερού-μικυλίου), ο παράγοντας Η 

συνδέεται με το βαθμό εφυδάτωσης των λιπιδικών κεφαλών. Έχει βρεθεί ότι για το 5-DSE147' 

ο παράγοντας Α+ στους 25°C μεταβάλλεται γραμμικά με το Η.

και η σχέση αυτή ισχύει για εύρος τιμών 0.44<Η<0.69.

Στην περίπτωση των μικυλιακών συσσωματωμάτων ο παράγοντας Η προσδιορίζεται από το

Α, = 14.210+ 1.552 Η Εξίσωση 8.12

κλάσμα όγκου του νερού που βρίσκονται στο πολικό κέλυφος του μικυλίου δηλαδή

30 Ν
Εξίσωση 8.13
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όπου Vw ο όγκος που καταλαμβάνει ένα μόριο νερού που βρίσκεται στο πολικό κέλυφος και

Vshcii ο όγκος του πολικού κελύφους σε αφυδατωμένη κατάσταση. Θεωρώντας τον όγκο που

καταλαμβάνει κάθε μόριο του νερού ίσο με 30 Α,|4Τ| και τον όγκο του πολικού κελύφους των 

μικυλίων ίσο με 225 Α3 μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός εφυδάτωσης, δηλαδή ο αριθμός των
* \  -2 [40,41,45-48,511μορίων του νερού ανα λιπίδιο.1 J

8.3.2.1 Αριθμός Εφυδάτωσης των Μ ικυλιακών Συσσωματωμάτων του DPC Απουσία 

Ηλεκτρολύτη

Από την επεξεργασία των φασμάτων βρέθηκε ότι ο αριθμός εφυδάτωσης των μικυλίων του 

DPC απουσία ηλεκτρολυτών είναι ίσος με 5.7±0.8. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πιο πάνω 

ανάλυση εφαρμόσθηκε σε μόρια σημαντών της ομάδας των δοξυλ στεατικών μεθυλεστέρων, 

τα οποία έχουν ως μοναδική υδρόφιλο ομάδα την ομάδα Ν-Ο, στην οποία βρίσκεται το 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο. Η πιο πάνω μέθοδος χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη μελέτη μικυλίων 

ιοντικών τασιενεργών. Στην περίπτωση των δοξυλ στεατικών οξέων υπάρχει ένα επιπλέον 

υδρόφιλο κέντρο, το οποίο μπορεί να μεταβάλλει τη μέση θέση στην οποία βρίσκεται η ρίζα 

και είναι πιθανό να οδηγεί σε κάπως διαφορετικά αποτελέσματα.15' 1 Όμως, παρόλα ταύτα, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την τεχνική EPR φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά στις 

πραγματικές τιμές εφυδάτωσης, αφού τα αποτελέσματα των τεχνικών SANS και SAXS 

(Συγκέντρωση DPC=200mM) είναι συμβατά με τιμές αριθμού εφυδάτωσης 6-7.

Έγιναν επίσης προσπάθειες για υπολογισμό των αριθμών εφυδάτωσης των μικυλίων του 

DPC απουσία και παρουσία ηλεκτρολυτών μέσω της τεχνικής της φασματοσκοπίας 

διηλεκτρικής χαλάρωσης, DRS.[52'55)
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Σχήμα 8.23: Διάγραμμα των διηλεκτρικών ιδιοτήτων υδατικού μικυλιακού διαλύματος του DPC 
συγκέντρωσης 200 mM ως συνάρτηση του εφαρμοζόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
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Το φάσμα που λήφθηκε και φαίνεται πιο πάνω αναλύεται ως άθροισμα τεσσάρων επί μέρους 

κορυφών. Η ισχυρότερη κορυφή (-20 GHz) οφείλεται στο νερό της κύριας φάσης, η κορυφή 

στα ~9 GHz στο “αργό νερό” ενώ οι μικρότερες κορυφές στα ~1 και -0.3 GHz οφείλονται στα 

μόρια του DPC. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει καταδειχτεί ότι υπάρχουν δύο είδη 

νερών εφυδάτωσης156 571 με αριθμούς 8.2 για το “ισχυρά” προσδεδεμένο νερό και 30.4 για το 

“χαλαρά” προσδεδεμένο νερό, τα οποία πιθανώς να σχετίζονται με την άμεση εφυδάτωση της 

φωσφορικής ομάδας και της ομάδας τριμεθυλαμμωνίου αντίστοιχα.

Σχήμα 8.24: Σχηματική αναπαράσταση των δύο ειδίόν μορίου προσδεδεμένου νερού σε μικύλια 
του DPC, όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας διηλεκτρικής χαλάρωσης.

Μεταξύ των αριθμών εφυδάτωσης των μικυλίων του DPC απουσία ηλεκτρολύτη που 

βρέθηκαν από τις δύο τεχνικές υπάρχει κάποια διαφορά (5.7±0.8 και 8.2 από EPR και DRS 

αντίστοιχα). Αυτό μπορεί να οφείλεται καταρχάς στη διαφορετική συγκέντρωση του λιπιδίου 

που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε τεχνική (80 mM για το EPR και 200 mM για το DRS) αλλά και 

στον τρόπο ανάλυσης των αποτελεσμάτων με τις πολλές παραδοχές που έχουν γίνει. Επίσης η 

διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται και στη θέση της ελεύθερης ρίζας του σημαντή 5-DSA. Αν 

το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο βρίσκεται κοντά στη φωσφορική ομάδα αλλά πλησιέστερα στον 

υδρόφοβο πυρήνα τότε είναι πιθανό ο μέσος όρος του αριθμού εφυδάτωσης που αισθάνεται το 

μόριο να είναι ελαφρώς μικρότερος.

8.3.2.2 Αριθμός Εφυδάτωσης των Μ ικυλιακών Συσσωματωμάτων του DPC Παρουσία 

Ηλεκτρολυτών

Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι υπολογισθέντες αριθμοί εφυδάτωσης των μικυλίων του 

DPC παρουσία NaPF6 (Πίνακας 8.3) και NaSCN (Πίνακας 8.4).

386

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  8: Α ΙΙΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η Σ  ΤΩ Ν  ΙΟ Ν Τ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ  Μ ΙΚ Υ Λ ΙΑ  TO Y  DPC

Πίνακας 8.3: Αριθμοί εφυδάτωσης των μορίων του DPC (80 mM) σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του NaPF6.

Συγκέντρωση
NaPF6

Μ

Α+

G

Αριθμός
Εφυδάτωσης

0 14.88 5.7±0.8
0.005 14.96 7.0±0.7
0.01 14.84 5 .1±0.8
0.10 14.90 6.0±0.9
0.15 14.91 6.2±0.6
0.20 14.83 5.0±0.6

Παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης NaPF6 και στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος 

ο αριθμός εφυδάτωσης παραμένει περίπου σταθερός και ίσος με 6-7 μόρια νερού ανά λιπίδιο. 

Το ίδιο συμβαίνει και παρουσία NaSCN ιδιαίτερα στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις

Πίνακας 8.4: Αριθμοί εφυδάτωσης των μορίων του DPC (80 mM) σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του NaSCN.

Συγκέντρωση
NaSCN

Μ

Α+

G

Αριθμός
Εφυδάτωσης

0 14.88 5.7±0.8
0.05 14.94 6.7±0.7
0.1 14.98 7.4±0.5

0.25 14.90 6.0±0.7
0.50 14.92 6.3±0.8
0.75 14.98 7.4±0.4
1.0 15.00 7.8±1.9

1.25 14.89 5.9±1.2
1.5 14.98 7.4±1.7

Οι αριθμοί εφυδάτωσης στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (μεγαλύτερες από 1 Μ) εμφανίζονται 

με κάπως μεγαλύτερες αβεβαιότητες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε επηρεασμό του 

μορίου του σημαντή από τις μεγάλες συγκεντρώσεις άλατος ή να προκαλείται από την αλλαγή 

της διευθέτησης του μορίου του σημαντή μέσα στα μικύλια. Αντίστοιχες ενδείξεις υπάρχουν 

και για κάποιους άλλους ηλεκτρολύτες (π.χ NaC10 4 , ενώ ο αριθμός εφυδάτωσης παρουσία 

NaBC24H2o μειώνεται).
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8.4 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμού των Μικυλίων του DPC με την Τεχνική της 

Χρονικά Εξαρτώμενης Απόσβεσης Φθορισμού

Τα πειράματα της χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης φθορισμού, TRFQ, πραγματοποιήθηκαν 

όπως περιγράφηκαν στο Υποκεφάλαιο 6.3.7. Σκοπός των πειραμάτων αυτών, είναι η εύρεση 

του αριθμού συσσωμάτωσης των μικυλίων του DPC συγκέντρωσης 200 mM και η μελέτη της 

επίδρασης των ιόντων της σειράς Hofmeister στην παράμετρο αυτή. Μελετήθηκαν υδατικά 

μικυλιακά συστήματα του DPC τόσο απουσία ηλεκτρολύτη όσο και παρουσία διαφόρων 

ηλεκτρολυτών. Η θερμοκρασία πραγματοποίησης των πειραμάτων ήταν 25°C.

8.4.1 Αριθμός Συσσωμάτωσης Μ ικυλίων του DPC Απουσία Ηλεκτρολυτών

Στο Σχήμα 8.25 δίνονται οι καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του 

πυρενίου χαμηλής συγκέντρωσης (ροζ καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου 

λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου (μπλε καμπύλη) που λήφθηκαν για τον υπολογισμό 

του αριθμού συσσωμάτωσης των μικυλίων του DPC συγκέντρωσης 200 mM σε καθαρό 

υδατικό διάλυμα. Από την περιοχή στην οποία οι καμπύλες αυτές είναι παράλληλες 

υπολογίζεται ο λόγος R μεταξύ των καταγεγραμμένων σημάτων (counts) των συστημάτων με 

τη χαμηλή και τη ψηλότερη συγκέντρωση και ακολούθως προσδιορίζεται ο αριθμός 

συσσωμάτωσης των μικυλίων (Εξισώσεις 4.83 και 4.84 από Υποκεφάλαιο 4.4.5). Για το 

μικύλια του DPC ο αριθμός συσσωμάτωσης βρέθηκε με τη μέθοδο αυτή ίσος με 63± 5.

Σχήμα 8.25: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ καμπύλη) 
και απόσβεσης του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου (μπλε 

καμπύλη) σε υδατικό διάλυμα DPC συγκέντρίοσης 200 mM.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το διαλυμένο οξυγόνο αποσβένει το φθορισμό του πυρενίου, με 

αποτέλεσμα οι δύο καμπύλες απόσβεσης να μην είναι εντελώς παράλληλες η μια με την άλλη. 

Η προέκταση (extrapolation) των καμπύλών σε χρόνο διέγερσης αντισταθμίζει τη διαφορετική 

ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να έχει παραμείνει στα δύο δείγματα.

Αντίστοιχες καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού λήφθηκαν και για τα 

διαλύματα του DPC παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών, και παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

(Σχήματα Π.5.1-Π.5.10). Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι υπολογισθέντες αριθμοί 

συσσωμάτωσης των μικυλίων ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη.

Πίνακας 8.5: Αριθμοί συσσοιμάτοισης των μικυλίων του DPC (200 mM) παρουσία διαφόρων 
ηλεκτρολυτών.

Συγκέντρωση
Ηλεκτρολύτη,

Μ

Αριθμός Συσσωμάτωσης, Nag

NaCl N aN 03 NaC103 NaBF4 NaSCN NaC104 NaPF6

0 63±5 63±5 63±5 63±5 63±5 63±5 63±5
0.25 61 ±5
0.5 54±5 56±5
1.0 62±5 58±5 58±5 55±5 52±5 50±5
2.0 52±5

Η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οδηγεί σε σταδιακή μείωση του αριθμού 

συσσωμάτωσης.

Σχήμα 8.26: Αριθμοί συσσοιμάτωσης των μικυλίιον του DPC (200 mM) ως συνάρτηση του είδους
του ηλεκτρολύτη συγκέντρωσης 1 Μ.
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Όσο χαοτ ρ ο πι κότερο είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται τόσο μεγαλύτερη 

είναι και η μείωση του αριθμού συσσωμάτωσης, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα του 

Σχήματος 8.26.

Η σημαντικότερη μείωση του αριθμού συσσωμάτωσης βρέθηκε παρουσία του 

τετραφαινυλοβορικού νατρίου, όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.6. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της ισχυρής φόρτισης των μικυλίων από αυτά τα ανιόντα που 

εμφανίζουν τον πολύ ισχυρό χαοτροπικό χαρακτήρα.

Πίνακας 8.6: Αριθμοί συσσωμάτοισης των μικυλίων του DPC (200 mM) παρουσία διαφόρων 
συγκεντρώσεων του τετραφαινυλοβορικού νατρίου.

Συγκέντρωση
Ηλεκτρολύτη,

Μ

Αριθμός 
Συσσωμάτωσης, Nag

0 63±5

0.015 63±5

0.025 42±5

0.050 26±5

8.5 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμού των Μικυλίων του DPC με την Τεχνική της 

Δυναμικής Σκέδασης Φωτός

Τα πειράματα της δυναμικής σκέδασης φωτός, DLS, πραγματοποιήθηκαν όπως 

περιγράφονται στο Υποκεφάλαιο 6.3.3. Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν η μελέτη του 

μεγέθους των μικυλίων του DPC μέσω της εξαγωγής των υδροδυναμικών ακτίνων, Rh, καθώς 

επίσης και η διερεύνηση της επίδρασης των ιόντων της σειράς Hofmeister στο μέγεθος αυτό. 

Μέσα από τη θεωρητική ανάλυση γίνεται εξαγωγή του δυναμικού στην επιφάνεια των 

μικυλίων ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης των ιόντων. Μέσω της τεχνικής 

αυτής μελετήθηκαν αρχικά τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC απουσία ηλεκτρολύτη 

σε εύρος συγκεντρώσεων του τασιενεργού και στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων 

συγκεντρώσεων (0.05 Μ έως 1 Μ) των ηλεκτρολυτών NaCl, NaBr, NaNOj, NaClOj, NaI0 4 , 

NaSCN, NaC10 4 , NaRe0 4 , NaPF6 και NaBC24H2o. Η θερμοκρασία που έγιναν όλες οι 

μετρήσεις ήταν 25°C.

8.5.1 Μικύλια του DPC Απουσία Ηλεκτρολυτών

Αρχικά μελετήθηκαν τα μικυλιακά συστήματα του DPC σε υδατικό διάλυμα απουσία 

ηλεκτρολυτών έτσι ώστε να διευκρινισθεί αν η αλλαγή της συγκέντρωσης του λιπιδικού
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τασιενεργού οδηγεί σε ευδιάκριτες μεταβολές στο σχήμα και στο μέγεθος, δηλαδή στην 

υδροδυναμική ακτίνα, των μικυλίων.

Στο Σχήμα 8.27 φαίνονται τα διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της έντασης 

g2(t) για υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC διαφόρων συγκεντρώσεων.

1.0

έ -  0.8 - ι

Ρ
<
CCTία .

■Β>ρW

0.6

0.4

0.2  -

0.0

j 1 i  !

ί

-------- DPC 5 mM
-------- DPC 10 mM

11 DPC 30 mM
-------- DPC 40 mM
-------- DPC 50 mM
-------- DPC 75 mM
-------- DPC 100 mM

DPC 150 mM
DPC 200 mM

-------- DPC 250 mM
-------- DPC 300 mM
-------  DPC 350 mM

DPC 400 mM

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Χρόνος, ms
0.25 0.30

Σχήμα 8.27: Διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC σε εύρος συγκεντριόσεων.

Όπως αναφέρθηκε στο Υποκεφάλαιο 4.3.3.1.2, η ανάλυση των αποτελεσμάτων DLS για 

συστήματα σωματιδίων που εμφανίζουν πολυδιασπορά πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου 

των ροπών. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης προσαρμόστηκαν τόσο σε δευτεροβάθμια όσο 

και σε τριτοβάθμια εξίσωση. Η προσαρμογή έχει υψηλούς συντελεστές συσχέτισης, αλλά στην 

περίπτωση της τριτοβάθμιας εξίσωσης ο συντελεστής ροπής τρίτης τάξης εμφανίζει μεγάλη 

αβεβαιότητα και σφάλμα και συνεπώς η προσαρμογή είναι χρήσιμη μέχρι τον όρο δεύτερης 

τάξης. Με βάση τα πιο πάνο) η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t), δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση:

g2(t) = a  + b [ g ,( t ) ] 2 = a + b -IV· = a + b e
'-Dq'l I Εξίσωση 8.14

Από τον συντελεστή διάχυσης και μέσω της εξίσωσης Stokes-Einstein (Εξίσωση 4.28) 

υπολογίστηκαν οι υδροδυναμικές ακτίνες, Rh ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

τασιενεργού που φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα (Σχήμα 8.28).
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Σχήμα 8.28: Διάγραμμα των υδροδυναμικών ακτίνων των μικυλίων του DPC, Rh, ως 
συνάρτηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου.

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του DPC σε καθαρό υδατικό διάλυμα, μεταξύ των 

μικυλίων του DPC αναπτύσσονται απωστικές αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας, οι οποίες 

αναμένεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία διάχυσής τους και συνεπώς τους 

προσδιορισθέντες συντελεστές διάχυσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω ο συντελεστής 

ενεργής διάχυσης, D για καθορισμένο κλάσμα όγκου, (pus δίνεται από τη σχέση158'601

D = Du(l + 1.56 φΗ5.) Εξίσωση 8.15

όπου Do είναι ο συντελεστής διάχυσης απαλλαγμένος από υδροδυναμικές και διασωματιδιακές 

αλληλεπιδράσεις. Η ακτίνα των μικυλίων, αφού ληφθούν υπόψη και οι μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας, δίνεται από την Εξίσωση 8.16.

R ho= . , .RJ l   Εξίσωση 8.16
1 + 1.56 φΗ5

Συνεπώς σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της "πραγματικής” ακτίνας των μικυλίων θα 

παίζει και το κλάσμα όγκου τους, το οποίο εξαρτάται εκτός από τη συγκέντρωση του λιπιδίου

και από το βαθμό εφυδάτωσής τους. Για διαφορετικούς βαθμούς εφυδάτωσης οι

υπολογισθείσες τιμές των υδροδυναμικών ακτίνων είναι κάπως διαφορετικές όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα του Σχήματος 8.29. Έγιναν υπολογισμοί για βαθμούς εφυδάτωσης 0, 6 και 7.

392

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  8: Α ΙΙΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η Σ  ΤΩ Ν  ΙΟ Ν Τ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ  Μ ΙΚ Υ Λ ΙΑ  TO Y  DPC

(Η επιλογή του βαθμού εφυδάτωσης 6 και 7 έγινε με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής EPR 

αλλά και αυτά που προέκυψαν από τη SANS και SAXS, όπως θα αναφερθεί σε επόμενο 

υποκεφάλαιο, αφού η καλύτερη ανάλυση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων προέκυψε για 

τους συγκεκριμένους αριθμούς μορίων νερού ανά λιπίδιο).

Σχήμα 8.29: Συγκριτικό διάγραμμα των υδροδυναμικών ακτίνων των μικυλίων του DPC, Rh και 
Rh„ για βαθμούς εφυδάτωσης 0, 6, 7 ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου.

Με τη μεταβολή της συγκέντρωσης του λιπιδίου δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές 

στο “πραγματικό” μέγεθος των μικυλίων για συγκεκριμένο αριθμό εφυδάτωσης. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 40 mM, ενώ στις μικρότερες 

συγκεντρώσεις παρατηρείται μείωση του μεγέθους του μικυλίου με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του DPC. Με την αύξηση του αριθμού εφυδάτωσης των μικυλίων του DPC 

στους υπολογισμούς, η υδροδυναμική ακτίνα αυξάνεται για συγκεκριμένη συγκέντρωση 

λιπιδίου, ενώ για αριθμούς εφυδάτωσης 6 και 7 οι υπολογιζόμενες ακτίνες έχουν πολύ 

κοντινές τιμές και για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα για 

αριθμό εφυδάτωσης 6.

Η απόκλιση των διαγραμμάτων του λογαρίθμου της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της 

έντασης g2(t) ως προς το χρόνο από την πλήρη γραμμικότητα, υποδεικνύει την ύπαρξη 

πολυδιασποράς στο υπό μελέτη σύστημα. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο διάγραμμα του 

Σχήματος 8.30 για το μικυλιακό σύστημα του DPC συγκέντρωσης 200 mM.

393

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

Χρόνος, ms

Σχήμα 8.30: Διάγραμμα του λογαρίθμου της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) 
υδατικού μικυλιακού συστήματος του DPC συγκέντρωσης 200 mM.

Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του λιπιδίου DPC τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

πολυδιασπορά του συστήματος (για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50 mM) όπως γίνεται 

αντιληπτό και από το πιο κάτω διάγραμμα.

Συγκέντρωση DPC, mM

Σχήμα 8.31: Η πολυδιασπορά των υδατικών διαλυμάτων των μικυλίων του DPC 
σαν συνάρτηση της συγκέντροισης του λιπιδίου.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η πολυδιασπορά στις συγκεντρώσεις που μελετάται κυρίως το 

σύστημα και με τις άλλες τεχνικές παραμένει μικρότερη από 8%, για αυτό και πολλές φορές 

αγνοείται κατά την ανάλυση αποτελεσμάτων άλλων τεχνικών.

8.5.2 Μικύλια του DPC Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Η επίδραση στο μέγεθος των μικυλίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος και τη 

συγκέντρωση του ανιόντος του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται. Τα αποτελέσματα που
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προέκυψαν για τις υδροδυναμικές ακτίνες των μικυλίων του DPC (200 mM) φαίνονται στο 

διάγραμμα του Σχήματος 8.32. (Όλα τα διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της 

έντασης παρατίθενται στο Παράρτημα Π.6).

5
C
UC-α
>
3

I—ρ

α>Ρ•jt
<

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

Σχήμα 8.32: Διάγραμμα των υδροδυναμικών ακτίνων των μικυλίων του DPC συγκέντρωσης 
200 mM, Rh((, για βαθμό εφυδάτωσης, Η=6, ως συνάρτηση του είδους και της 

συγκέντρωσης διαφόρο)ν ηλεκτρολυτών.

Με βάση την επίδραση των ιόντων στο μέγεθος των μικυλίων αυτά μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 3 ομάδες.

Σχήμα 8.33: Διάγραμμα των υδροδυναμικών ακτίνων (αριστερά διάγραμμα) και της αντίστοιχης 
πολυδιασποράς (δεξιά διάγραμμα) των μικυλίων του DPC συγκέντρωσης 200 mM, Rh„, για βαθμό 

εφυδάτωσης, Η=6, παρουσία εύρους συγκεντροίσειον των ιόντων C1, B r, NO/, CIO/.
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Τα ανιόντα Cl', Br', N O /, CKV, δηλαδή τα ανιόντα με το λιγότερο χαοτροπικό χαρακτήρα, 

δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ακτίνα των μικυλίων και συνεπώς το 

μέγεθος και το σχήμα τους (Σχήμα 8.33).

Παρουσία των ανιόντων I(V , SCN", CIO.»', ReO.*', PFe' αρχικά παρατηρείται μια σημαντική 

μείωση στο μέγεθος των μικυλίων (Σχήμα 8.34). Σε συγκεντρώσεις όμως μεγαλύτερες από 

0.1 Μ παρατηρείται αύξηση των ακτινών των μικυλίων του DPC, δημιουργώντας ουσιαστικά 

ένα ελάχιστο στο διάγραμμα της ακτίνας των μικυλίων σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη. Μάλιστα όσο χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του άλατος τόσο εντονότερο είναι 

το ελάχιστο που εμφανίζεται.

Σχήμα 8.34: Διάγραμμα των υδροδυναμικών ακτίνων (αριστερά διάγραμμα) και της αντίστοιχης 
πολυδιασποράς (δεξιά διάγραμμα)των μικυλίων του DPC συγκέντρωσης 200 mM, Rh», για βαθμό 

εφυδάτωσης 6, παρουσία εύρους συγκεντρώσεων των ιόντων 104 , SCN, C104, Re04, PF6\

Μεγαλύτερη αλλαγή στην υδροδυναμική διάμετρο των μικυλίων του DPC παρατηρείται 

στην παρουσία των ανιόντων BC24H20 , όπου με την αύξηση της συγκέντρωσης παρατηρείται 

ραγδαία μείωση της ακτίνας των μικυλίων. Η μείωση αυτή οφείλεται στην ισχυρή 

προσρόφηση των ιόντων στην επιφάνεια των μικυλίων και μπορεί να είναι ένδειξη αλλαγής 

του σχήματος των μικυλίων ή να είναι αποτέλεσμα της δραματικής μείωσης του αριθμού 

συσσωμάτωσης ή συνδυασμός και των δύο.
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Σχήμα 8.35: Διάγραμμα των υδροδυναμικών ακτίνων (αριστερά διάγραμμα) και της αντίστοιχης 
πολυδιασποράς (δεξιά διάγραμμα) των μικυλίων του DPC συγκέντριυσης 200 mM, Rhn, για βαθμό 

εφυδάτωσης 6, παρουσία εύρος συγκεντρώσεων των τετραφαινυλβορικών ανιόντων.

Στα διαγράμματα του Σχήματος 8.36 φαίνεται η επίδραση αυξανόμενης συγκέντρωσης 

θειοκυανικών ανιόντων στο μέγεθος των μικυλίων για τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις του 

λιπιδίου 50, 100 και 200 mM. Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του τασιενεργού τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μείωση στην ακτίνα των μικυλίων και τόσο βαθύτερο είναι το ελάχιστο 

που δημιουργείται.

Σχήμα 8.36: Διάγραμμα τιον υδροδυναμικών ακτίνων των μικυλίων του DPC τριών 
διαφορετικών συγκεντρώσεων 50, 100 και 200 in Μ, RhU, για βαθμό εφυδάτωσης Η=6, 

παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης θειοκυανικού νατρίου.
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8.5.3 Θ εωρητική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Δυναμικής Σκέδασης Φ ωτός για 

Εξαγωγή του Φορτίου και Ηλεκτροστατικού Δυναμικού στην Επιφάνεια των Μ ικυλίων

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω παρουσία των ανιόντων Ι0 4\  SCN', C104\  R e04', PF6‘ η 

καμπύλη των υδροδυναμικών ακτίνων των μικυλίων, R|,o, σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης 

τους εμφανίζει ένα ελάχιστο. Που όμως οφείλεται το ελάχιστο αυτό και πως μπορεί να 

εξηγηθεί;

Σύμφωνα με την εξίσωση Stokes-Einstein παρατηρείται ότι η συμπεριφορά του συντελεστή 

διάχυσης είναι αντίθετη από αυτή της υδροδυναμικής ακτίνας. Αρα το διάγραμμα του 

συντελεστή διάχυσης ως προς τη συγκέντρωση του άλατος πρέπει να εμφανίζει μέγιστο, όπως 

μπορεί να γίνει αντιληπτό και στα διαγράμματα του Σχήματος 8.37.

NaCl
NaBr
NaNO

NaCIO

N aI04

NaSCN
NaCIO,

NaReO

NaPF,

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ Συγκέντραχτη Ηλεκτρολύτη, Μ

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

Σχήμα 8.37: Διαγράμματα των συντελεστών διάχυσης των μικυλίων του DPC συγκέντρωσης 
200mΜ, ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης διαφόρων ηλεκτρολυτών.
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Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη σταδιακή φόρτιση των διπολικών μικυλίων του DPC από

την παρουσία των ηλεκτρολυτών και ακολούθως στην εξουδετέρωση της άπωσης Coulomb 

λόγω της αυξανόμενης θωράκισης σε υψηλή ιοντική ισχύ. Η άπωση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στα μικύλια είναι ισοδύναμη με περιορισμό του χώρου, στον οποίο γίνεται η 

διάχυση, και τελικά οδηγεί σε ταχύτερη κίνηση.

Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια επεξήγησης του πιο πάνω φαινομένου μέσω από 

ημιποσοτικούς υπολογισμούς. Μια σχετικά βατή προσέγγιση αναπτύχθηκε από τους Corti and 

Degiorgio,15*'1 η οποία στη γενική της μορφή χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα Διδακτορική 

Διατριβή (Εξίσωσης 8.17).

Η πιο πάνω σχέση ισχύει για σχετικά αραιές διασπορές (<phs < 10%), καθώς σε πυκνότερα 

συστήματα υπάρχουν όροι ανώτερης τάξης ως προς το κλάσμα όγκου φ. Η προσέγγιση αυτή 

αναμένεται να ισχύει και στην περίπτωση των μικυλίων του DPC 200 mM. Λόγω του ότι ο 

συντελεστής διάχυσης, ο οποίος είναι απαλλαγμένος από υδροδυναμικές και διασωματιδιακές 

αλληλεπιδράσεις, D0, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παρόμοιος για διάφορες συγκεντρώσεις 

διαφόρων ηλεκτρολυτών, με τη μόνη προϋπόθεση το σχήμα και το μέγεθος των μικυλίων να 

μην αλλάζει δραματικά παρουσία ηλεκτρολύτη και το κλάσμα όγκου, cpns, να είναι παρόμοιο 

σε όλα τα υπό μελέτη συστήματα (μη σημαντική αλλαγή στον αριθμό εφυδάτωσης), η αλλαγή 

του συντελεστή διάχυσης, D, αποδίδεται από το πρόσημο της διαφοράς kj-kf.

Ο όρος kj εξαρτάται κυρίως από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικυλίων, δηλαδή 

συνδέεται με τον στατικό παράγοντα δομής, S(q) και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

τους και V(x) είναι το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικυλίων. Η σταθερά 8 αποδίδει 

τις αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας.

Εξίσωση 8.17

όπου χ = - 1 , με L την απόσταση μεταξύ των κέντρων των μικυλίων και R την ακτίνα
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Ο όρος kf αποδίδει την επίδραση των υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων ("μεταφερόμενη” 

τριβή κλπ) και γι’ αυτόν υπάρχουν διάφορες εκδοχές που μοιάζουν μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα:

kf =6.44 + J d x F ( x ) 1 - e Εξίσωση 8.19

όπου F(x) = 12 (1 + x ) --------—— -+ -----—— - + ----- —— - (θεωρία Felderhof).t58-61]
8(1 + χ)2 64 (1 + χ) 64 (1+ χ) Κ

Το δυναμικό V(x) είναι το ίδιο όπως και στον τύπο του kj. Για αυτό το δυναμικό 

αλληλεπίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί άθροισμα του δυναμικού Van der Waals και του 

δυναμικού Coulomb.

Ο όρος για την αλληλεπίδραση Coulomb (π.χ. Hayter-Penfold) δίνεται από την πιο κάτω 

σχέση:

Vc (r) = π ε ε0^  ψ2 ε('κ(Γ' 2ΚΗ8)) Εξίσωση 8.20
4 r

(r>2Rns)- Η σχέση ισχύει στο όριο kR >1, που ισχύει στην περίπτωση των μικυλίων DPC για 

συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη μεγαλύτερες από 0.1 Μ, αφού στο 0.1 Μ ισχύει ότι κ = 0.1 Α '1 

(για 0.05 Μ ισχύει ότι κ = 0.07 Α’1) και τα μικύλια έχουν ακτίνα περίπου 25 Α. Για πιο μικρές 

συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη όταν k R  * 1 οι θεωρητικές εξισώσεις είναι δύσκολες.

Οι αλληλεπιδράσεις Van der Waals μπορούν να περιγραφούν από τη γνωστή εξίσωση 

Hamaker1621:

VA = - —  
12

1 1
χ~ +  2 x  χ ' + 2 χ + 1

+ 2 In
χ 2 + 2 χ

χ 2 +  2 χ  +  1
Εξίσωση 8.21

όπου χ = I —  I - 1 όπως πριν και Η η σταθερά Hamaker
2R.

Οι ημιποσοτικοί υπολογισμοί γίνονται ως ακολούθως:

Αρχικά προσδιορίζεται το άνω όριο στα ολοκληρώματα των Εξισώσεων 8.18, και 8.19 για τα 

kj, kf, καθώς σε μεγάλες συγκεντρώσεις μικυλίων η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους είναι 

τέτοια ώστε να υπάρχουν ακόμα αλληλεπιδράσεις, και ο υπολογισμός του ορίου ολοκλήρωσης 

βασίζεται στον τύπο:
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L - = = -I (CDPC - C , „ ) ^  f Εξίσωση 8.22
ag

To όριο αυτό μεταβάλλεται με τον αριθμό συσσωμάτωσης και φυσικά με τη συγκέντρωση του 

DPC. Ο λόγος των ακτίνων των μικυλίων του DPC σε σχέση με αυτή στην απουσία αλάτων 

μπορεί να γραφεί ως εξής:

R,(C) Dw _  1 + kw φ
R w Ds(C) 1 + k (C) φ

Εξίσωση 8.23

Η σταθερά kw είναι περίπου ίση με 1.5 αν θεωρήσουμε αλληλεπιδράσεις μόνο σκληρής 

σφαίρας. Στα ηλεκτρολυτικά διαλύματα η πιο πάνω εξίσωση μπορεί να λυθεί ως προς ks(C). 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 8.20 για την αλληλεπίδραση Coulomb και τιμές 

Rhs από το SANS, μπορεί να βρεθεί με προσαρμογή το ηλεκτροστατικό δυναμικό που 

ικανοποιεί τα δεδομένα DLS. (Λόγω της μεγαλύτερης επίδρασης των ανιόντων σε σχέση με τα 

κατιόντα η επιφάνεια των μικυλίων αναμένεται να αποκτά αρνητικό φορτίο και συνεπώς 

αρνητικό επιφανειακό δυναμικό).

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα αποτελέσματα του διαγράμματος 8.37.α οι 

συντελεστές διάχυσης των μικυλίων DPC, D, στην παρουσία των ηλεκτρολυτών NaCl, NaBr 

και NaNOj είναι πρακτικά ίσοι με αυτούς στο καθαρό νερό και επομένως δεν είναι δυνατόν να 

γίνει ο υπολογισμός του δυναμικού. Οι συντελεστές διάχυσης παρουσία του NaClOj 

διαφέρουν σε κάποιο βαθμό από αυτούς απουσία NaClOj και συνεπώς έγινε εφικτό να 

εφαρμοσθούν οι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται στον Πίνακα

ΙΙίνακας 8.7: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρωσης 200 mM παρουσία διαφόριον συγκεντρώσεων NaCI03 από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της τεχνικής DLS.

Συγκέντρωση

NaClOj

Μ

R h s  από

SANS

Α

N ag Ds(C)/Dw 

από DLS

R,(C)/R„ 

από DLS

RS(C)/RW 

από fit

V s(C ) 

από fit / 

mV

Φορτίο

Z

0 23.0 70 1.0 1.0 1.0 0 0

0.1 23.0 69.5 1.031 0.970 0.970 -3.5 1.4

0.25 22.9 68.5 1.047 0.955 0.956 -5.4 3.1

0.5 22.7 67 1.029 0.972 0.971 -5.1 3.8

0.75 22.6 66 1.025 0.976 0.975 -5.3 4.7
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Από τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η παρουσία μικρής συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη προκαλεί τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού δυναμικού (πιο αρνητικό 

δυναμικό), ενώ με την περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσής του, οι τιμές του δυναμικού 

οδηγούνται σε πλατό. Αντίστοιχα αποτελέσματα και παρατηρήσεις προέκυψαν στην παρουσία 

των χαοτροπικότερων ανιόντων IO_f, SCN', CICV, PF6*, όπως φαίνεται στους πιο κάτω 

πίνακες (Πίνακας 8.8-Πίνακας 8.11).

Πίνακας 8.8: Υπολογισμός του δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του DPC συγκέντρίοσης 
200 mM παρουσία NaI04 από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της τεχνικής DLS.

Συγκέντρωση

N a I0 4

Μ

Rus από 

SANS 

Α

Nag Rs(C)/Rw 

από DLS

Rs(C)/R„ 

από fit

ΨΛΟ 

από fit / 

mV

Φορτίο

Ζ

0 23.0 70 1.0 1.0 0 0

0.1 22.9 69 0.832 0.833 -8.7 3.3

0.25 22.8 68 0.914 0.913 -7.6 4.2

Όσο πιο χαοτροπικός είναι ο χαρακτήρας του ανιόντος τόσο πιο αρνητικό είναι το δυναμικό 

που αναπτύσσεται στην επιφάνεια των μικυλίων.

Πίνακας 8.9: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία NaSCN από την ανάλυση των αποτελεσμάτοιν της 
τεχνικής DLS.

Συγκέντρωση

NaSCN

Μ

R h s  από

SANS

Α

Ν„κ D,(C)/D„ 

από DLS

RS(C)/RW 

από DLS

R„(C)/RW 

από fit από fit / 

mV

Φορτίο

Ζ

0 23.0 70 1.0 1.0 1.0 0 0

0.1 22.9 69 1.238 0.825 0.824 -8.9 3.4

0.25 22.7 67 1.193 0.854 0.854 -10.2 5.6

0.5 22.4 64 1.117 0.915* 0.914 -9.2 6.7

0.75 22.0 61 1.121 0.912 0.913 -10.3 8.6

1.0 21.6 58 1.103 0.925 0.926 -10.2 9.4
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Πίνακας 8.10: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρωσης 200 mM παρουσία NaC104 από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
τεχνικής DLS.

Συγκέντρωση

NaC104

Μ

Rhs από

SANS

Α

Nag DS(C)/DW 

από DLS

RS(C)/RW 

από DLS

Rs(C)/Rw 

από fit από fit / 

mV

Φορτίο

Ζ

0 23.0 70 1.0 1.0 1.0 0 0

0.1 22.8 68.5 1.296 0.772 0.770 -10.6 4.0

0.25 22.65 66.5 1.220 0.820 0.820 -11.6 6.3

0.5 22.25 63 1.157 0.864 0.865 -11.8 8.4

0.75 21.95 59.5 1.134 0.892 0.892 -11.7 9.9

1.0 21.55 56 1.100 0.909 0.909 -11.5 10.65

Με βάση την ανάλυση αυτή, το NaC10 4  εμφανίζει κάπως μεγαλύτερη μεταβολή στο 

δυναμικό σε σχέση με το NaSCN.

Πίνακας 8.11: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρωσης 200 mM παρουσία NaPF,, από την ανάλυση των αποτελεσμάτίον της τεχνικής 
DLS.

Συγκέντρωση

NaPF6

Μ

Rhs από

SANS

A

Ν„ε RS(C)/RW 

από DLS

R*(C)/R,V 

από fit

Ts(C)

από fit / 

mV

Φορτίο

Z

0 23.0 70 1.0 1.0 0 0

0.05 22.9 69 0.643 0.644 -12.1 3.5

0.10 22.8 68 0.706 0.705 -12.6 4.8

0.15 22.7 67 0.748 0.747 -12.7 5.7

0.25 22.6 64 0.832 0.830 -11.4 6.4

Λόγω του ότι υπάρχουν ενδείξεις για σταδιακή αλλαγή του σχήματος των μικυλίων του DPC 

στην παρουσία του NaPF6 δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι ισχύουν οι βασικές παραδοχές της 

πιο πάνω ανάλυσης.

Έγινε επίσης προσπάθεια για ανάλυση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης των 

μικυλίων παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του τετραφαινυλοβορικού νατρίου. Υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα οι παραδοχές του μοντέλου αυτού να μην ισχύουν στη συγκεκριμένη
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περίπτωση, όμως έγινε εφαρμογή του μοντέλου έτσι ώστε να ελεγχθεί και να ληφθούν 

χρήσιμες πληροφορίες για το επίπεδο του φορτίου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

φαίνονται στον Πίνακα 8.12.

Πίνακας 8.12: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία NaBCi-iHio από την ανάλυση των αποτελεσμάτοιν της 
τεχνικής DLS.

Συγκέντρωση

NaBC24H2o

Μ

Rus από

SANS

Α

Nag Rs(C)/Rw 

από DLS

Rs(C)/R„

από fit

ΨΛΟ 

από fit / 

mV

Φορτίο

Ζ

0 23.0 70 1.0 1.0 0 0

0.005 22.6 66 0.796 0.798 -5.9 1.1

0.010 22.25 62 0.645 0.646 -9.3 1.6

0.015 21.4 53 0.558 0.560 -12.4 2.3

0.025 20.9 48 0.462 0.463 -16.4 3.25

0.035 19.95 42 0.442 0.441 -18.5 3.7

Η αύξηση της συγκέντρωσης του τετραφαινυλοβορικού ανιόντος έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχή μείωση της τιμής του δυναμικού, συμπεριφορά που δεν εμφανίστηκε από άλλα 

ανιόντα, στα οποία η αύξηση της συγκέντρωσής τους οδηγεί στο σχηματισμό πλατό στο 

ηλεκτροστατικό δυναμικό σε σχέση με τη συγκέντρωση, όπως φαίνεται και στο πιο κάτω 

διάγραμμα (Σχήμα 8.38).

Σχήμα 8.38: Διάγραμμα του ηλεκτροστατικού δυναμικού (που υπολογίστηκε θεωρητικά) των 
μικυλίων του DPC σαν συνάρτηση της συγκέντρίοσης διαφόρων ηλεκτρολυτών.
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Όσο χαοτροπικότερος είναι ο χαρακτήρας του ιόντος τόσο το πλατό εμφανίζεται σε 

αρνητικότερα δυναμικά. Η ισχυρότερη επίδραση από τα χαοτροπικότερα ανιόντα στην 

επιφάνεια των διπολικών μικυλίων επιβεβαιώνεται και μέσα από το διάγραμμα του αριθμού 

των ιόντων που ροφούνται ανά μικύλιο ως συνάρτηση με τη συγκέντρωση και το είδος του 

ηλεκτρολύτη (Σχήμα 8.39).

Σχήμα 8.39: Διάγραμμα του αριθμού των ιόντων που ροφούνται ανά μικύλιο DPC σαν συνάρτηση 
του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Η αλλαγή της συγκέντρωσης του λιπιδίου DPC στα μικυλιακά του συστήματα στην 

παρουσία ίδιας συγκέντρωσης συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη φαίνεται να επηρεάζει το βαθμό 

προσρόφησης των ιόντων στα εν λόγω μικύλια, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα 

παρουσία NaSCN σε υδατικά διαλύματα DPC συγκεντρώσεων 50, 100 και 200 mM. Έγιναν 

αντίστοιχοι υπολογισμοί, με την παραδοχή ότι τα μικύλια αλλάζουν με την αλλαγή της 

συγκέντρωσης του άλατος με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις συγκεντρώσεις DPC.

Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες, επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση 

της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οδηγεί σε μείωση της τιμής του ηλεκτροστατικού 

δυναμικού. Η εμφάνιση πλατό παρατηρείται μόνο στην περίπτωση των 200 και 100 mM, ενώ 

στη μικρότερη συγκέντρωση η αύξηση της συγκέντρωσης του NaSCN οδηγεί σε συνεχή 

μείωση του ηλεκτροστατικού δυναμικού (Σχήμα 8.40.α).

12
ο

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ
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Πίνακας 8.13: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρωσης 100 m\1 παρουσία NaSCN από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
τεχνικής DLS.

Συγκέντρωση

NaSCN

Μ

Rhs από

SANS

Α

Nag DS(C)/D„ 

από DLS

RS(C)/RW 

από DLS

Rs(C)/Rw 

από fit από fit / 

mV

Φορτίο

Ζ

0 23.0 70 1.0 1.0 1.0 0 0

0.1 22.9 69 1.1245 0.889 0.887 -9.6 3.8

0.25 22.7 67 1.121 0.892 0.8915 -12.0 6.7

0.5 22.4 64 1.089 0.918 0.918 -12.3 9.0

0.75 22.0 61 1.089 0.919 0.919 -13.6 11.4

1.0 21.6 58 1.079 0.927 0.927 -13.9 12.9

Πίνακας 8.14: Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού και του φορτίου των μικυλίων του 
DPC συγκέντρωσης 50 mM παρουσία NaSCN από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της τεχνικής 
DLS.

Συγκέντρωση

NaSCN

Μ

R hs «πό

SANS

A

Nag DS(C)/DW 

από DLS

RS(C)/RW 

από DLS

RS(C)/RW 

από fit από fit / 

mV

Φορτίο

Z

0 23.0 70 1.0 1.0 1.0 0 0

0.1 22.9 69 1.067 0.938 0.938 -9.7 3.9

0.25 22.7 67 1.082 0.924 0.924 -13.8 7.7

0.5 22.4 64 1.074 0.931 0.932 -15.6 11.4

0.75 22.0 61 1.081 0.925 0.926 -18.3 15.3

1.0 21.6 58 1.087 0.920 0.921 -20.6 19.1

Από το διάγραμμα του αριθμού των ιόντων που ροφούνται ανά μικύλιο (Σχήμα 8.40.β), 

προκύπτει ότι όσο μικρότερη είναι η συγκέντρωση των μικυλίων τόσο μεγαλύτερο είναι το 

φορτίο στην επιφάνειά τους. Αυτό είναι αντίθετο με τη μεταβολή στο μέγεθος των μικυλίων 

όπου η μεταβολή στις υδροδυναμικές ακτίνες είναι μικρότερη όσο μικρότερη είναι η 

συγκέντρωση του DPC (Σχήμα 8.36). Όλα αυτά μπορούν να εξηγηθούν αν ληφθούν υπόψη τα 

εξής δεδομένα: Η επίδραση των ηλεκτρολυτών γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα συστήματα με τα 

μεγαλύτερα κλάσματα όγκου. Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του DPC οι διαμικυλιακές 

αποστάσεις είναι μικρότερες. Το προφίλ του συνολικού ηλεκτροστατικού δυναμικού είναι πιο 

επίπεδο και το επιφανειακό φορτίο χαμηλότερο μιας και το φορτίο είναι ανάλογο της κλίσης
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του δυναμικού στην επιφάνεια. Επίσης για συγκεκριμένη συγκέντρωση του NaSCN η αύξηση 

της συγκέντρωσης του DPC έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λόγου [NaSCN]/[DPC], με 

συνέπεια λιγότερα ιόντα να είναι διαθέσιμα σε κάθε μικύλιο και λιγότερα τελικά να 

ροφούνται.

Σχήμα 8.40: Διάγραμμα (α) του ηλεκτροστατικού δυναμικού και (β) του αριθμού των ιόντων 
που ροφούνται ανά μικύλιο DPC συγκεντρώσεων 50, 100 και 200 m\1 παρουσία 

αυξανόμενης συγκέντρίοσης NaSCN.

Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω, μέσω του μοντέλου που αναπτύχθηκε έγιναν εφικτοί 

υπολογισμοί, οι οποίοι με απλό τρόπο κατάφεραν να εξηγήσουν σε σημαντικό βαθμό την 

ύπαρξη ελάχιστου στις υδροδυναμικές ακτίνες που βρέθηκαν από το DLS. Επίσης 

επιβεβαιώνεται η αρνητική φόρτιση των μικυλίων και το περίπου σταθερό δυναμικό που 

αναπτύσσεται στα μικύλια σε μεγάλες συγκεντρώσεις άλατος. Όσο μικρότερη είναι η 

συγκέντρωση του τασιενεργού τόσο μεγαλύτερη είναι η ρόφηση των ιόντων για μια σταθερή 

συγκέντρωση ηλεκτρολύτη. Η ρόφηση των ιόντων είναι εκλεκτική (ισχυρότερη ρόφηση των 

πιο χαοτροπικών ιόντων) και σύμφωνη με τη σειρά Hofmeister.

8.6 Α ποτελέσματα Χ αρακτηρισμού των Μ ικυλίων του DPC με τις Τεχνικές της 

Σκέδασης Νετρονίων και Ακτίνων X υπό Μ ικρή Γωνία

Τα πειράματα της σκέδασης νετρονίων και ακτίνων X υπό μικρή γωνία, SANS και SAXS, 

πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο Υποκεφάλαιο 6.3.4 και Υποκεφάλαιο 6.3.5. 

Στόχος των πειραμάτων αυτών ήταν ο προσδιορισμός του επιφανειακού δυναμικού των 

μικυλίων του DPC με τις δύο τεχνικές στην παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ενός μεγάλου 

αριθμού ηλεκτρολυτών (Σύγκριση με τις αντίστοιχες παραμέτρους που προέκυψαν από τη
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Δυναμική σκέδαση φωτός). Ο υπολογισμός του φορτίου γίνεται μέσω του διαμικυλιακού 

παράγοντα δομής. Για να γίνει όμως αυτό κατορθωτό ήταν καταρχάς απαραίτητος ο δομικός 

χαρακτηρισμός των μικυλίων του DPC σε καθαρό νερό ως συνάρτηση της συγκέντρωσής 

τους, μέσω της ανάλυσης των καμπύλών σκέδασης νετρονίων των μικυλιακών συστημάτων 

του DPC. Επίσης σημαντικό ήταν να γίνει και πλήρης μελέτη των πιθανών δομικών 

μεταβολών που προκαλούν τα ιόντα στα υπό μελέτη συστήματα. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (Υποκεφάλαιο 4.3.4.1.8), τη 

μοντελοποίηση (πρόγραμμα FISH) και την ανάλυση μέσω της μεθόδου απαλλαγμένης από 

μοντέλα (IFT) και τη γενική της GIFT. Η εφαρμογή των μοντέλων έδωσε πολλαπλές καλές 

προσαρμογές σε κάθε σύστημα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση πρόσθετων 

πληροφοριών για τη δομή των μικυλίων που προέκυψαν από άλλες τεχνικές, ώστε να 

περιοριστούν οι πιθανές λύσεις στο ελάχιστο.

Τα πειράματα σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS, πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 

διαφορετικές επισκέψεις στο κέντρο νετρονίων Julich Centre for Neutron Science, FRM II, στο 

Μόναχο (Σύνολο 7 μέρες) και σε μία στο Laboratoire Leon Brillouin (LLB), στο Saclay, στη 

Γαλλία (Σύνολο 3 Vi μέρες). Οι μετρήσεις που λήφθηκαν στο κέντρο LLB είναι μέτριας 

ποιότητας, καθώς τα δεδομένα για χαμηλές τιμές του διανύσματος σκέδασης δεν συμφωνούν 

με αυτά στις ψηλότερες τιμές του Q, ενώ εμφανίζουν και αρκετό θόρυβο. Επίσης στα 

δεδομένα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα στον προσδιορισμό του μεγίστου της καμπύλης I(Q), το 

οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ακριβή προσαρμογή των αλληλεπιδράσεων και συνεπώς 

των φορτίων και των ηλεκτροστατικών δυναμικών. Λόγω των πιο πάνω η ακόλουθη συζήτηση 

θα αφορά κυρίως τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο Μόναχο, με περιστασιακές συγκρίσεις 

με αποτελέσματα που προέκυψαν από το κέντρο νετρονίων LLB.

Μέσω των τεχνικών αυτών μελετήθηκαν αρχικά τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC 

απουσία ηλεκτρολύτη σε μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων του τασιενεργού. Για τη μελέτη της 

εσωτερικής δομής των μικυλίων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της εξωτερικής και εσωτερικής 

ταύτισης λαμπρότητας, στο SANS με τη χρήση μιγμάτων διαφόρων αναλογιών του D20  και 

Η20  στα μικυλιακά συστήματα του DPC και των μερικώς δευτεριωμένων λιπιδίων d9-DPC 

και dl3-DPC, αντίστοιχα. Μελετήθηκε διεξοδικά η επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων (0.05 

Μ έως 1 Μ) των ηλεκτρολυτών NaF, NaCl, NaBr, NaNOj, NaClOj, N aI04, NaBF4, Nal, 

NaSCN, NaC104, NaRe04, NaPF6 και NaBC24H2o στα μικυλιακά συστήματα του DPC 

συγκέντρωσης 200 mM. Για τη διερεύνηση του ρόλου του κατιόντος λήφθηκαν μετρήσεις 

παρουσία των ηλεκτρολυτών NH4C1, KC1 και LiCl. Η θερμοκρασία λήψης όλων των 

μετρήσεων ήταν 25°C.

4 0 8

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  8: Α ΙΙΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η Σ  ΤΩ Ν  ΙΟ Ν Τ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ  Μ ΙΚ Υ Λ ΙΑ  TO Y  DPC

8.6.1 Μικύλια του DPC Απουσία Ηλεκτρολυτών

8.6.1.1 Σκέδαση Νετρονίων υπό Μικρή Γωνία

Αρχικά μελετήθηκαν τα μικυλιακά συστήματα του DPC σε υδατικό διάλυμα απουσία 

ηλεκτρολυτών. Μετρήθηκε η ένταση σκέδασης διαλυμάτων του DPC σε καθαρό D :0  ως 

συνάρτηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με δέσμη 

νετρονίων λ=4.5 Α σε τρεις διαφορετικές αποστάσεις ανιχνευτή-δείγματος (1.35, 2 και 8 m) 

έτσι ώστε να καλυφθεί το αναγκαίο εύρος των τιμών του διανύσματος σκέδασης. Υπήρχε 

αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων, για κάθε δείγμα, από τις μετρήσεις στις 

τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις, όπως γίνεται εμφανές από το διάγραμμα σκέδασης μικυλίων 

του DPC συγκέντρωσης 100 mM, που φαίνεται στο Σχήμα 8.41. (Αρκετά καλή συμφωνία 

υπήρχε και για τις μετρήσεις όλων των δειγμάτων που αναλύθηκαν και αναφέρονται στη 

συνέχεια, με εξαίρεση τα αποτελέσματα από το LLB).

Q, Α 1

Σχήμα 8.41: Διαγράμματα έντασης σκέδασης, I(Q), (SANS) σαν συνάρτηση του διανύσματος 
σκέδασης για διάλυμα του DPC συγκέντρωσης 100 mM σε D20  στις τρεις διαφορετικές 

αποστάσεις δείγματος-ανιχνευτή (8, 2 και 1.35 m).

Στο Σχήμα 8.42 φαίνονται τα διαγράμματα της σκεδαζόμενης έντασης ως συνάρτηση του 

διανύσματος σκέδασης, Q, για τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC σε εύρος 

συγκεντρώσεων, 5-200 mM.
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6
5 πίΜ  
10 m M 
20 m M 
30 m M  
40 m M  
50 m M 
75 m M 
100 m M 
125 m M  
150 m M 
175 m M 
200 m M

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Q, A'1

Σχήμα 8.42: Διαγράμματα έντασης σκέδασης, I(Q), (SANS) σαν συνάρτηση του διανύσματος 
σκέδασης για διαλύματα του DPC σε εύρος συγκεντρώσεων 5-200 mM σε DiO.

Με αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου DPC, αυξάνεται η ένταση των σκεδαζόμενων 

νετρονίων, όπως είναι αναμενόμενο. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διπολικών μικυλίων 

αρχίζουν να γίνονται εμφανείς σε συγκέντρωση DPC μεγαλύτερη των 40 mM. Οι 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται στα μικύλια του DPC είναι απωστικές αλληλεπιδράσεις 

τύπου "σκληρής σφαίρας*. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του DPC το μέγιστο της 

καμπύλης I(Q), το οποίο αντανακλά το μέγεθος των διαμικυλιακών αποστάσεων, 

μετατοπίζεται σε μεγαλύτερες τιμές του διανύσματος σκέδασης. Το αποτέλεσμα αυτό 

υποδεικνύει ότι οι διαμικυλιακές αποστάσεις μικραίνουν καθώς οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των μικυλίων γίνονται ισχυρότερες με την αύξηση της συγκέντρωσης του τασιενεργού. 

Ενδεικτικά οι αποστάσεις μεταξύ των μικυλίων είναι ίσες με d= 183 Α στα 125 mM DPC, 

d= 168 Α στα 150 mM και d= 120 Α στα 200 mM. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάμετρος των 

μικυλίων είναι γύρω στα 50 Α (από τα αποτελέσματα του DLS), οι αποστάσεις μεταξύ των 

μικυλίων στις ψηλότερες συγκεντρώσεις αντιστοιχούν σε μέγεθος 2-3 μικυλίων.

Η αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στο 

μέγεθος και στο σχήμα των μικυλίων του DPC. Αυτό φαίνεται από τις κανονικοποιημένες 

καμπύλες σκέδασης (Καμπύλη σκέδαση διαιρεμένη με τη συγκέντρωση των λιπιδίων) (Σχήμα 

8.43), οι οποίες συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, με εξαίρεση την περιοχή των 

μικρών τιμών του διανύσματος σκέδασης όπου οι καμπύλες εμφανίζονται σε χαμηλότερες 

τιμές έντασης, επιβεβαιώνοντας την αύξηση των απωστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

μικυλιακών συστημάτων του DPC με την αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου.163'
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Q. Α

Σχήμα 8.43: Κανονικοποιημενα διαγράμματα έντασης σκέδασης, I(Q), (SANS) σαν συνάρτηση 
του διανύσματος σκέδασης για διαλύματα του DPC σε εύρος συγκεντρώσεων σε D20 .

Η επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε λιπιδικό μόριο, Sp μπορεί να υπολογιστεί από την 

περιοχή των μεγάλων τιμών του διανύσματος σκέδασης μέσω της επεξεργασίας των 

διαγραμμάτων Porod όπως περιγράφηκε στο Υποκεφάλαιο 4.3.4.1.6. Από τα διαγράμματα της 

έντασης της σκέδασης 1(0) ως συνάρτηση του Q'4 για κάθε συγκέντρωση του DPC, βρέθηκαν 

τόσο οι αποτέμνουσες Ijnc. που δείχνουν τη συνεισφορά της ασύμφωνης σκέδασης των ατόμων 

του υδρογόνου του δείγματος και του διαλύτη, όσο και οι κλίσεις τους, αΡ. Το διάγραμμα των 

κλίσεων, αΡ, ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων που συμμετέχουν στα μικύλια 

φαίνεται στο Σχήμα 8.44.

0.00024

0.00020  -

0-ΰ
•ο 0.00016 -
cΜ
C

° -  0.00012  -<_Ρ
ωC

^  0.00008 - 

0.00004 -

0.00000

C-Ccnc· ΠΐΜ

Σχήμα 8.44: Διάγραμμα των κλίσεων, αρ, σαν συνάρτηση της συγκέντριοσης των λιπιδίων
που συμμετέχουν στα μικύλια του DPC.
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Η γραμμικότητα του πιο πάνω διαγράμματος δεν είναι πολύ καλή (R=0.977), ενώ σύμφωνα 

με την πιο κάτω εξίσωση η ευθεία θα έπρεπε να περνά από την αρχή των αξόνων, κάτι που δεν 

φαίνεται να ισχύει.

d ,c d“fcmc) = 2 * N4V S ( Bmle - Bdio)! Εξίσωση 8.24

Από την κλίση υπολογίστηκε η επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε λιπιδικό μόριο, Sp, η 

οποία βρέθηκε να είναι ίση με 58 Α2/μόριο. Η τιμή αυτή είναι πολύ μικρότερη από την τιμή 

που βρέθηκε σε παλαιότερη μελέτη και ήταν ίση με 85+  2.2 Α2/μόριο|('4 (’61. Η απόκλιση αυτή 

πιθανώς να οφείλεται στο ότι τα δεδομένα της σκέδασης στην περιοχή των μεγάλων τιμών του 

διανύσματος σκέδασης δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας και εμφανίζουν αρκετές 

διακυμάνσεις. Βελτίωση των δεδομένων θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αύξηση του 

χρόνου μέτρησης του κάθε δείγματος.

Για τον υπολογισμό της γυροσκοπικής ακτίνας, Rg, και του αριθμού συσσωμάτωσης, Nag 

χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση Guinier (Υποκεφάλαιο 4.3.4.1.5). Η ανάλυση αυτή 

πραγματοποιήθηκε στις χαμηλές τιμές του διανύσματος σκέδασης όπου q < Rg' , για τα 

διορθωμένα διαγράμματα I(Q) από τα οποία αφαιρέθηκε η τιμή της ασύμφωνης σκέδασης 

λόγω των ατόμων υδρογόνου που μπορεί να βρίσκονται τόσο στο δείγμα όσο και στο διαλύτη. 

Η σταθερή τιμή του Ijnc για κάθε δείγμα βρέθηκε από τα διαγράμματα Porod.

Σχήμα 8.45: (α) Διαγράμματα Guinier για τα μικυλιακά συτήματα του DPC σε D:0  σαν 
συνάρτηση της συγκέντρωσής του και (β) Διάγραμμα 1(0) σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης των 

λιπιδίων που συμμετέχουν στα μικύλια από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων SANS.

4 12

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  8: Α ΙΙΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η Σ  ΤΩ Ν  ΙΟ Ν Τ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ  Μ ίΚ Υ Α ΙΑ  TO Y  DPC

Η γυροσκοπική ακτίνα των μικυλίων ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του τασιενεργού 

προσδιορίστηκε από τα διαγράμματα Guinier, τα οποία σε όλες τις περιπτώσεις έχουν πολύ 

καλή γραμμικότητα και φαίνονται στο Σχήμα 8.45.α.

Οι τιμές τόσο των γυροσκοπικών ακτίνων όσο και της έντασης των σκεδαζόμενων 

νετρονίων σε Q^O Α '1 που προέκυψαν φαίνονται στον Πίνακα 8.15.

ΙΙίνακας 8.15: Εντάσεις σκέδασης σε Q=0 Α 1 και γυροσκοπικές ακτίνες των μικυλίων του DPC 
σαν συνάρτηση της συγκέντρίοσης τους.

Συγκέντρω ση D P C  

m M

1(0)

cm '1 A
5 0.195 16.9
10 0.483 16.9
20 0.970 17.3
30 1.410 16.5
40 1.930 16.2
50 2.220 15.3

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του DPC παρατηρείται μικρή μείωση στις 

υπολογισθείσες γυροσκοπικές ακτίνες, ιδιαίτερα για τη συγκέντρωση 50 mM. Αυτό 

υποδεικνύει ότι από συγκέντρωση 40 mM αρχίζουν να γίνονται αισθητές οι διαμικυλιακές 

αλληλεπιδράσεις και η παρατηρούμενη μεταβολή δεν είναι αποτέλεσμα αλλαγής του σχήματος 

ή του μεγέθους των μικυλίων με την αλλαγή της συγκέντρωσης του τασιενεργού, όπως φάνηκε 

και από τα κανονικοποιημένα διαγράμματα I(Q). Για το λόγο αυτό, για το μέσο όρο της 

γυροσκοπικής ακτίνας που είναι ίσος με Rg=16.9±0.4 Α, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές για 

συγκεντρώσεις του λιπιδίου από 5-30 mM.

Με βάση το διάγραμμα l(0)=f(c-ccmc) το οποίο έχει εξαιρετική γραμμικότητα (R=0.997) 

(Σχήμα 8.45β) υπολογίστηκε ο αριθμός συσσωμάτωσης, Nag, ο οποίος βρέθηκε να ισούται με 

68±2 μονομερή ανά μικύλιο. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από αυτή που βρέθηκε από 

παλαιότερη μελέτη μέσω της σκέδασης φωτός164'661 αλλά βρίσκεται σε αρκετά καλή συμφωνία 

με το αποτέλεσμα που προέκυψε από μελέτες με την τεχνική SAXS,6/| και από τα 

αποτελέσματα του TRFQ της παρούσας εργασίας.

Για τη λήψη επιπλέον πληροφοριών στην προσπάθεια διαλεύκανσης των δομικών 

χαρακτηριστικών των μικυλίων του DPC καθώς επίσης και για να επιβεβαιωθεί ότι το μέγεθος 

και το σχήμα των μικυλίων δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της συγκέντρωσης του DPC, 

πραγματοποιήθηκε επιπλέον ανάλυση με υπολογισμούς IFT-GIFT μέσω του κατάλληλου 

προγράμματος.
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Στον υπολογισμό GIFT και για τον υπολογισμό του S(Q) τα μικύλια θεωρήθηκαν ως 

μονοδιάσπαρτες ομογενείς σφαίρες. Πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός υπολογισμών 

αρχικά αφήνοντας ελεύθερη παράμετρο το κλάσμα όγκου των μικυλίων και στη συνέχεια 

θεωρώντας το σταθερό σε τιμή που αντιστοιχεί σε αφυδατωμένα μικύλια αλλά και για 

βαθμούς εφυδάτωσης 5, 7 και 10 μόρια νερού ανά λιπίδιο. Επίσης έγιναν προσαρμογές των 

δεδομένων για διάφορες τιμές μέγιστης απόστασης στο μικύλιο, dmax, ίσες με 45, 50, 55 και

60 Α .

Στον Πίνακα 8.16 γίνεται σύνοψη των καλύτερων λύσεων που βρέθηκαν, δηλαδή εκείνων 

που έδωσαν τις μικρότερες αποκλίσεις καθώς επίσης και τα διαγράμματα με τη σωστή μορφή 

PDDF.

Πίνακας 8.16: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των καλύτερων λύσεων από την ανάλυση με τη 
μέθοδο IFT-GIFT.

Συγκέντρωση
DPC
mM

Αλγόριθμος Κλάσμα
Όγκου

Απόκλιση Μέγιστη Απόσταση 
Καταγραφής

Α

5 IFT — 1.55 45-48
10 IFT — 1.85 45-46
20 IFT — 1.86 45

30
IFT — 2.51 45

GIFT — 1.86 46-47

40
IFT — 4.0 45

GIFT — 1.87 47-48

50
GIFT φ=0.023 2.08 46-48
GIFT φ=0.016 2.48 45-46
GIFT φ=0.025 2.08 47

75
GIFT φ=0.035 1.93 47
GIFT φ=0.024 Κακή Ανάλυση

100
GIFT φ=0.045 2.25 47
GIFT φ=0.035 Κακή Ανάλυση

125 GIFT φ=0.056 2.27 46
150 GIFT φ=0.07 2.36 47
175 GIFT φ=0.08 2.32 46

200
GIFT φ=0.09 2.80 46
GIFT φ=0.065 Κακή Ανάλυση

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα καθώς και από άλλους προηγούμενους υπολογισμούς με άλλα 

προγράμματα, επιβεβαιώνεται ότι τα μικύλια του DPC δεν είναι εντελώς αφυδατωμένα αλλά 

περιέχουν περίπου 6-7 μόρια νερού ανά λιπίδιο.
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Το σχήμα των συναρτήσεων p(r), όπως φαίνεται στα πιο κάτω διαγράμματα, είναι το 

αναμενόμενο για σφαιρικά σωματίδια.163-681

Σχήμα 8.46: Διαγράμματα p(r) -PDDF σαν συνάρτηση της απόστασης r που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά συστήματα 

του DPC διαφόρων συγκεντρώσεων σε D,0.

Οι συναρτήσεις PDDFs υπονοούν ότι τα σφαιρικά μικύλια έχουν μέγιστη απόσταση 

καταγραφής (maximum recorded distance) γύρω στα 46-48 Α ,  και συνεπώς μια πιθανή 

σφαιρική ακτίνα γύρω στα 24 Α .

Στο Σχήμα 8.47 φαίνονται τα κανονικοποιημένα διαγράμματα PDDF, τα οποία 

υπολογίσθηκαν αφού διαιρέθηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα με τη συγκέντρωση των 

μικυλίων σε κάθε δείγμα. Υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ των κανονικοποιημένων 

καμπύλών PDDF, υποδεικνύοντας και πάλι ότι η αλλαγή της συγκέντρωσης του τασιενεργού 

δεν προκαλεί σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος και στο σχήμα των μικυλίων. Μικρές 

διαφοροποιήσεις παρατηρούνται για τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στη μεγαλύτερη δυσκολία μοντελοποίησης των αποτελεσμάτων σε αυτές τις 

συγκεντρώσεις ή επίσης σε μικρές αλλαγές στο μέγεθος των μικυλίων, όπως βρέθηκε και 

μέσω των αποτελεσμάτων της δυναμικής σκέδασης φωτός.
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Σχήμα 8.47: Κανονικοποιημένα διαγράμματα p(r) -PDDF σαν συνάρτηση της απόστασης r που 
προέκυψαν από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά 

συστήματα του DPC διαφόρων συγκεντριόσεων σε D20 .

Η ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση της μεθόδου IFT και GIFT, έδωσε επίσης και τα 

διαγράμματα του παράγοντα μορφής, P(Q) και του διαμικυλιακού παράγοντα δομής, S(Q), τα 

οποία υπολογίζονται ταυτόχρονα για κάθε δείγμα και φαίνονται στο Σχήμα 8.48.

  125 mM
  150 mM
  175 m M
  200 m M

30 inM
  40 mM

50 mM
  75 mM
  100 m M
  125 mM
  150 mM
  175 m M
  200 m M

Σχήμα 8.48: Διαγράμματα P(Q) (αριστερά) και S(Q) (δεξιά) ως συνάρτηση του διανύσματος 
σκέδασης Q για τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC.

Τα διαγράμματα του παράγοντα μορφής, P(Q) και του διαμικυλιακού παράγοντα δομής, 

S(Q), επιβεβαιώνουν την αύξηση των αλληλεπιδράσεων με την αύξηση της συγκέντρωσης. 

Συγκεκριμένα ο διαμικυλιακός παράγοντας δομής στα αραιά συστήματα στα οποία δεν

416

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  8: Α ΙΙΟ Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η Σ  ΤΩ Ν  ΙΟ Ν Τ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ  Μ ίΚ Υ Α ΙΑ  TO Y  DPC

αναπτύσσονται αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων παίρνει τιμή ίση με 1, ενώ με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου και συνεπώς των αλληλεπιδράσεων, η τιμή για 

Q=0 A '1, S(0) μειώνεται σταδιακά. Η τιμή S(0) σχετίζεται με τον παράγοντα ισοθερμικής 

οσμωτικής συμπιεστότητας, χτ (isothermal osmotic compressibility). Επίσης με την αύξηση 

του κλάσματος όγκου του λιπιδίου αυξάνεται ο αριθμός των ταλαντώσεων της συνάρτησης 

αυτής που γίνονται πιο εμφανείς, ενώ το μέγιστο μετατοπίζεται σε ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές 

του διανύσματος σκέδασης.169-70'

Ο παράγοντας μορφής για τιμή διανύσματος σκέδασης ίσης με Q^O Α '1, δηλαδή Ρ(0), 

εμφανίζει γραμμική σχέση με τη συγκέντρωση του λιπιδίου που συμμετέχει στα μικύλια όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 8.49.

Σχήμα 8.49: Διάγραμμα του παράγοντα μορφής σε Q=0 Α Ρ(0), σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης των λιπιδίων του DPC που συμμετέχουν o t u  μικύλια.

Από την κλίση της γραφικής παράστασης η οποία έχει εξαιρετική γραμμικότητα (R>0.994), 

ο αριθμός συσσωμάτωσης βρέθηκε να είναι ίσος με Nag= 74. Η τιμή αυτή είναι κάπως 

μεγαλύτερη από την τιμή του αριθμού συσσωμάτωσης από το διάγραμμα Guinier και αυτό 

οφείλεται στη διόρθωση για το διαμικυλιακό παράγοντα, S(0) * 1. Επίσης από το διάγραμμα 

P(Q) μπορεί να ληφθεί μια πολύ καλή εκτίμηση για τη γυροσκοπική ακτίνα των μικυλίων, η 

οποία είναι ίση με 17.2 Α, σε αρκετά καλή συμφωνία με την τιμή της ακτίνας που προέκυψε 

από το διάγραμμα Guinier.

4 1 7

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

8.6.1.1.1 Αποτελέσματα της Τεχνικής Ταύτισης Λαμπρότητας

Για τη λήψη επιπλέον πληροφοριών για τα μικυλιακά συστήματα του DPC αξιοποιήθηκε το 

μεγάλο πλεονέκτημα που παρέχει η σκέδαση νετρονίων σε σχέση με τις τεχνικές της σκέδασης 

άλλων πηγών ακτινοβολίας. Αυτό είναι η τεχνική της εξωτερικής και της εσωτερικής ταύτισης 

λαμπρότητας. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν αρχικά τα μικύλια του DPC σε υδατικά 

μίγματα του D20  και Η20  διαφόρων αναλογιών με σκοπό την αλλαγή της πυκνότητας του 

μήκους σκέδασης του διαλύτη (εξωτερική ταύτιση λαμπρότητας). Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

και πειράματα εσωτερικής ταύτισης λαμπρότητας με τη χρήση δύο μερικώς δευτεριωμένων 

στην πολική κεφαλή λιπιδίων του DPC όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια.

8.6.1.1.1.1 Εξωτερική Ταύτιση Λαμπρότητας

Στο Σχήμα 8.50 φαίνονται τα διαγράμματα της σκεδαζόμενης έντασης I(Q) για μικυλιακά 

διαλύματα DPC συγκέντρωσης 200 mM σε καθαρό D20  και Η20  καθώς και σε μίγματά τους 

με διάφορες αναλογίες.

100% Η,Ο 

98% Η,Ο 

95% Η,Ο 

90% Η,Ο 

85% Η,Ο 

83% Η,Ο

77% Η,Ο

Q, Α-

Σχήμα 8.50: Διαγράμματα I(Q) σαν συνάρτηση του διανύσματος σκέδασης για 
υδατικά μικυλιακά διαλύματα του DPC συγκέντρωσης 200 mM σε μίγματα D:0  και Η20

διαφόρων αναλογιών.

Με την αύξηση του ποσοστού του Η20  παρατηρείται σημαντική μείωση της έντασης της 

κύριας κορυφής, ενώ αυξάνεται η ασύμφωνη σκέδαση λόγω της αύξησης των ατόμων Η στο 

σύστημα. Ο αριθμός συσσωμάτωσης των μικυλίων μπορεί να βρεθεί από το διάγραμμα της 

τετραγωνικής ρίζας της 1(0) σαν συνάρτηση του ποσοστού του Η20  στο διαλύτη, w, σύμφωνα
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με την Εξίσωση 8.25, η οποία προϋποθέτει ότι τα διαλύματα είναι αραιά και δεν υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις (S(Q)=1).

\_  | C - Ccmc - j|-B^  _ w ^

Εξίσωση 8.25

To γεγονός όμως ότι η συγκέντρωση του DPC στα υπό μελέτη δείγματα ήταν 200 mM 

καθιστά τον προσδιορισμό του 1(0) αδύνατο, αφού δεν μπορεί να εφαρμοσθεί υπό αυτές τις 

συνθήκες ο νόμος του Guinier. Για το σκοπό αυτό έγινε προσπάθεια να υπολογιστούν οι τιμές 

του 1(0) από την ανάλυση GIFT, δηλαδή την ανάλυση των δεδομένων στους παράγοντες P(Q) 

και S(Q). Λόγω της χαμηλής όμως έντασης των δειγμάτων για ποσοστό νερού >60% δεν 

μπορεί να γίνει η ανάλυση αυτή για τα συγκεκριμένα δείγματα. Η ασύμφωνη σκέδαση των Η 

αφαιρέθηκε από τα δείγματα με βάση την τιμή που βρέθηκε από τα διαγράμματα Porod, 

παρόλο που πιο σωστό θα ήταν να γίνει μέτρηση των σκεδάσεων των αντίστοιχων τους 

μιγμάτων απουσία του λιπιδίου. Παρά τις πιο πάνω δυσκολίες στο Σχήμα 8.51 φαίνεται το 

διάγραμμα (Ι(Ο))12=f(w).

Ποσοστό Η20, w

Σ χ ή μ α  8.51: Δ ιά γ ρ α μ μ α  τη ς  τετρ α γω ν ικ ή ς  ρ ίζα ς τη ς  έντασ ης 1(0), υ δ α τ ικ ώ ν  μ ικ υ λ ια κ ώ ν  

σ υ σ τη μ ά τω ν  του  D P C ,  συγκέντρω σης 200 m M ,  σε μ ίγ μ α  D 20  κ α ι Η 20  ω ς σ υνάρτηση  του

ποσοστού  του  Ι Ι 20  στο δ ιαλύτη , \ν.

Το σημείο μηδενικής ταύτισης λαμπρότητας βρέθηκε να είναι ίσο με 0.94, τιμή η οποία είναι 

μεγαλύτερη από την αναμενόμενη θεωρητική που υπολογίστηκε μέσω των τιμών της 

πυκνότητας μήκους σκέδασης των μικυλίων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.17.
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Πίνακας 8.17: Μοριακοί όγκοι, ν και V, μοριακές μάζες, Μ, πυκνότητες, d, και πυκνότητες 
μήκους σκέδασης των νετρονίων SLDN και τιμές του ποσοστού του νερού για σημεία ταύτισης 
λαμπρότητας του μορίου του DPC αλλά και τμημάτων του με το διαλύτη D20/H 20 .

V
[A3]

V
mol cm"3

M 
g mol' 1

D
g c m 3

SLDn 
1 0  4 nm 2

match
|% H 20 |

CI7H38NP0 4 548.00 330.01 351.4617 1.0650 +0.157 0.90

c , ,h 23 324.09 195.17 155.3013 0.7957 -0.398 0.98
c h 2p o 4c h 2 91.09 54.85 123.0249 2.2428 +2.930 0.50

CH2N+(CH3)3 132.82 79.98 73.1373 0.9144 -0.390 0.98

C 12H25 350.18 210.88 169.3280 0.8030 -0.392 0.98

0Ch 38.91 23.43 94.9715 4.0531 +7.28 0.13
c 2h 4 51.98 31.30 28.0534 0.8962 -0.320 0.97

N+(CH3)3 106.93 64.39 59.1106 0.9180 -0.407 0.98
BH20= -0.558 104 nirf' και BD2o=+6.360 104 nm"2

Η απόκλιση από την αναμενόμενη θεωρητική τιμή δείχνει ότι τα αποτελέσματα από την πιο 

πάνω επεξεργασία δεν είναι απολύτως ικανοποιητικά. Παρόλα ταύτα από την αποτέμνουσα 

λαμβάνεται ο αριθμός συσσωμάτωσης ίσος με Nag = 69, σε πολύ καλή συμφωνία με την τιμή 

που βρέθηκε από το διάγραμμα Guinier (Nag=68±2).

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμό του 1(0) είναι η άμεση εξαγωγή των τιμών από τις καμπύλες 

σκέδασης όπως φαίνεται πιο κάτω, στο Σχήμα 8.52, παρόλο που οι τιμές που προκύπτουν από 

αυτό τον τρόπο υπολογισμού, έχουν μεγάλες αβεβαιότητες.

Q, Α ’1

Σχήμα 8.52: Παράδειγμα υπολογισμού του 1(0) από την καμπύλη σκέδασης για μικυλιακό 
σύστημα του DPC συγκέντρωσης 200 mM σε 50% Ι120  και 50% D20 .
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Θεωρώντας ότι το σχήμα και το μέγεθος των μικυλίων δεν επηρεάζονται από την αλλαγή 

της σύστασης του διαλύτη και συνεπώς ο διαμικυλιακός παράγοντας S(0) θα είναι ο ίδιος για 

όλα τα συστήματα, το διάγραμμα της τετραγωνικής ρίζας της 1(0) σαν συνάρτηση του 

ποσοστού του Η?0 στο διαλύτη, w, μπορεί να μετατραπεί στο διάγραμμα της τετραγωνικής 

ρίζας του πηλίκου Ι(θχν/Ι(0)\ν=ο ως συνάρτηση του w.

Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται ο παράγοντας S(0) και προκύπτουν δύο ευθείες γραμμές με 

σημείο τομής το σημείο με μηδενική αντίθεση λαμπρότητας.

Σχήμα 8.53: Διάγραμμα της τετραγωνικής ρίζας του λόγου της έντασης 1(0)„/1(0)>ν=η, υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC, συγκέντρωσης 200 mM, σε μίγμα D20  και Η20  ιος συνάρτηση

του ποσοστού του Η20  στο διαλύτη, w

Το μηδενικό σημείο ταύτισης λαμπρότητας βρέθηκε από το πιο πάνω διάγραμμα να είναι 

90%, σε άριστη συμφωνία με την αναμενόμενη θεωρητική των πυκνοτήτων μήκους σκέδασης 

των μικυλίων (Πίνακα 8.17). Από το πιο πάνω διάγραμμα δεν μπορούν να ληφθούν επιπλέον 

πληροφορίες για τα μικύλια μιας και οι παράμετροι που περιέχονται στην κλίση είναι γνωστές 

σταθερές και η αποτέμνουσα της πρώτης ευθείας είναι σταθερή και ίση με 1. (Όμως το 

γεγονός ότι το διάγραμμα γίνεται με επιτυχία επιβεβαιώνει ότι τα μικύλια δεν μεταβάλλονται 

στο μίγμα διαλυτών).

1.0

ο.ο
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Ποσοστό Η,Ο, w
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8.6.1.1.1.2 Εσωτερική Ταύτιση Λαμπρότητας

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκαν 2 μερικώς δευτεριωμένο λιπίδια του 

DPC το d9-DPC και το dl3-DPC, οι δομές των οποίων φαίνονται στο Σχήμα 8.54.

Σχήμα 8.54: Χημικές δομές των μορίων d9-DPC και dl3-DPC.

Η μελέτη των διαγραμμάτων σκέδασης νετρονίων των πιο πάνω δευτεριωμένων μορίων 

είναι πολύ χρήσιμη για τη λήψη πληροφοριών για τη δομή και το μέγεθος των μικύλιων, μιας 

και αναμένεται να υπολογιστεί με ακρίβεια η ακτίνα του πυρήνα, το πάχος του κελύφους και 

να διευκρινιστεί η διαμόρφωση της κεφαλής και το σχήμα του μικυλίου. Όπως φαίνεται από 

τις τιμές στον Πίνακα 8.18 στο d9-DPC, ταύτιση λαμπρότητας με το διαλύτη (D20 ) 

αναμένεται να έχουν μόνο τα τέσσερα μεθύλια (3 πλήρως δευτεριωμένο και ένα 

πρωτονιωμένο μεθύλιο) που βρίσκονται στο θετικά φορτισμένο μέρος της διπολικής κεφαλής 

(Ομάδα CH2N+(CD,)3).

Σχήμα 8.55: Σχηματική αναπαράσταση της τεχνικής της εσοίτερικής ταύτισης λαμπρότητας για 
τα μικύλια του DPC και τα μερικώς δευτεριωμένο ανάλογά τους.

Στο dl3-DPC ολόκληρη η διπολική κεφαλή έχει πλέον ταύτιση λαμπρότητας με το διαλύτη, με 

αποτέλεσμα η σκέδαση να γίνεται ουσιαστικά από τον υδρόφοβο πυρήνα των μικυλίων.

DPC
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Πίνακας 8.18: Σύγκριση των πυκνοτήτων μήκους σκέδασης, Β, των διαφόρων τμημάτων των 
μορίων DPC, d9-DPC, d!3-DPC.

DPC SLDn 
10“4 nm'2

d9-DPC SLDn
1 0 - 4

n m 2

dl3-DPC SLDn
10“4 nm

2

C ,7H38N P04 +0.157 C 17H29D9NP04 + 1.870 c 17h 25d 13n p o 4 +2.630

c , ,h 23 -0.398 c , ,h 23 -0.398 c „ h 23 -0.398
c h 2p o 4c h 2 +2.930 c h 2p o 4-c h 2 +2.930 c h 2p o 4c d 2 +5.210

CH2N+(CH3)3 -0.390 CH2N+(CD3)3 +6.660 CD2N+(CD.,)3 +8.230

c ,2h 25 -0.392 c ,2h 25 -0.392 C i2H25 -0.392
P 0 4‘ +7.28 p o 4' +7.280 p o 4' +7.280
c 2h 4 -0.320 c 2h 4 -0.320 c 2d 4 +7.690

N+(CH3)3 -0.407 N+(CD3)3 +8.350 N+(CD3)3 +8.350
Bh20= -0.558 1 04 nin'2 και BD2o=+6.360 1 04 nm'2

Στο Σχήμα 8.56 φαίνονται τα διαγράμματα της σκεδαζόμενης έντασης ως συνάρτηση του 

διανύσματος σκέδασης, Q, για τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του d9-DPC και dl3-DPC σε 

εύρος συγκεντρώσεων.

Σχήμα 8.56: Διαγράμματα I(Q) ως συνάρτηση του διανύσματος σκέδασης για διαλύματα του 
d9-DPC (αριστερά διάγραμμα) και dl3-DPC (δεξιά διάγραμμα) σε εύρος συγκεντρώσειον σε D20 .

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του μερικώς δευτεριωμένου λιπιδίου DPC, η ένταση των 

σκεδαζόμενων νετρονίων αυξάνεται, όπως και στην περίπτωση του DPC, υποδεικνύοντας τις 

αυξημένες αλληλεπιδράσεις "σκληρής σφαίρας” μεταξύ των μικυλίων. Για την ίδια 

συγκέντρωση λιπιδίου η μέγιστη ένταση μειώνεται στη σειρά Iopc^dy-Dpc^ldn-Dpc, όπως 

αναμένεται λόγω μείωσης του παράγοντα αντίθεσης μεταξύ των μικυλίων και του D20 .
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Στο Σχήμα 8.57 φαίνεται το διάγραμμα των κλίσεων των διαγραμμάτων Porod, αρ, ως 

συνάρτηση των συγκεντρώσεων των λιπιδίων d9-DPC και dl3-DPC που συμμετέχουν στα 

μικύλια σε σύγκριση με αυτό του DPC (Σχήμα 8.44).

Σχήμα 8.57: Διαγράμματα των κλίσεων, αι>, ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων που 
συμμετέχουν στα μικύλια του DPC, d9-DPC και dl3-DPC.

Όπως και στην περίπτωση του DPC, οι ευθείες του πιο πάνω διαγράμματος δεν περνούν από 

την αρχή των αξόνων όπως θα έπρεπε. Οι γραμμικότητες των ευθειών είναι 0.987 για το 

d9-DPC και 0.974 για το dl3-DPC, ενώ μεγαλύτερη κλίση έχει η ευθεία που αντιστοιχεί στα 

αποτελέσματα του dl3-DPC, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Αναμενόταν οι κλίσεις να 

ακολουθούν τη σειρά DPC>d9-DPC>dl3-DPC, επειδή τα μικύλια του DPC έχουν αντίθεση με 

το διαλύτη πιο κοντά στην επιφάνειά τους, σε αντίθεση με τα δευτεριωμένα μόρια στα μικύλια 

των οποίων η αντίθεση λαμπρότητας είναι προς το εσωτερικό, και συνεπώς η επιφάνεια που 

καταλαμβάνει κάθε λιπιδικό μόριο, Sp, θα έπρεπε να είναι μικρότερη. Οι επιφάνειες Sp για τα 

δευτεριωμένα λιπίδια βρέθηκαν να είναι ίσες με 182 και 260 Α2 για το d9-DPC και dl3-DPC, 

αντίστοιχα. Ολα τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν ότι τα δεδομένα της σκέδασης στην περιοχή των 

μεγάλων τιμών του διανύσματος σκέδασης δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας για να μπορεί 

να εφαρμοσθεί ο νόμος του Porod.

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων Guinier, υπολογίστηκαν οι γυροσκοπικές ακτίνες, Rg, 

και οι αριθμοί συσσωμάτωσης, Nag των μικυλίων του d9-DPC και του dl3-DPC όπως και στην 

περίπτωση των μικυλίων του DPC, που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
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Σχήμα 8.58: Διαγράμματα 1(0) σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων d9-DPC 
(αριστερά διάγραμμα) και dl3-DPC (δεξιά διάγραμμα) που συμμετέχουν στα μικύλια. (Οι 

γραμμικότητες και των δύο ευθειίόν ήταν πολύ καλές με R=0.997).

Οι τιμές των γυροσκοπικών ακτίνων των μικυλίων φαίνονται στον Πίνακα 8.19.

ΙΙίνακας 8.19: Γυροσκοπικές ακτίνες των μικυλίων του d9-DPC και dl3-DPC σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσής τους.

Συγκέντρωση
λιπιδίου

mM

Rj.
d9-DPC

A
dl3-DPC

A
10 14.9 13.2
20 14.4 13.5
30 14.1 12.1
40 13.7 12.0
50 12.7 11.0

Με την αύξηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων παρατηρείται και πάλι σημαντική μείωση 

στις γυροσκοπικές ακτίνες που υπολογίσθηκαν, που πιθανότατα οφείλεται στην παρουσία 

διαμικυλιακών αλληλεπιδράσεων για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 30 mM, οι οποίες θα 

επηρεάζουν τόσο τις γυροσκοπικές ακτίνες όσο και τον αριθμό συσσωμάτωσης. Οι 

παράμετροι αυτές φαίνονται στον Πίνακα 8.20.

Στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος ο αριθμός συσσωμάτωσης για την περίπτωση του 

d9-DPC είναι ταυτόσημος με αυτό που βρέθηκε για τα μικύλια του DPC. Σημαντική διαφορά 

φαίνεται να υπάρχει στην περίπτωση του dl3-DPC, η οποία πιθανώς να οφείλεται σε κάποιο 

λάθος στις διορθώσεις για εξαγωγή των διαγραμμάτων σκέδασης, μιας και η ένταση σκέδασης
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στις καμπύλες αυτές στις μικρές τιμές Q φαίνεται να αυξάνεται κάπως, δημιουργώντας ένα 

ελάχιστο, κάτι που δεν είναι αναμενόμενο (Σχήμα 8.56 δεξιά).

ΙΙίνακας 8.20: Γυροσκοπικές ακτίνες, αριθμοί συσσωμάτωσης και ακτίνες ισοδύναμης σφαίρας 
των μικυλίων του DPC και των δευτεριωμένων παραγώγων του.

d9-DPC d!3-DPC DPC
RS,A 14.3+0.6 13.4+ 0.9 16.9+ 0.4
Ν „ 66 + 3 58 + 3 68 ± 2

Î sph, Α 18.5±0.8 17.3± 1.2 21.8± 0.5

Οι καμπύλες σκέδασης για τα μικυλιακά συστήματα του d9-DPC και dl3-DPC αναλύθηκαν 

και μέσω της τεχνικής IFT-GIFT. Τα διαγράμματα των συναρτήσεων PDDF και των 

κανόνικοποιημένων συναρτήσεων PDDF για το d9-DPC και dl3-DPC φαίνονται στα Σχήματα 

8.59 και 8.60, αντίστοιχα.

0.025

0.015

0.010

= 0.005

0.000
0 10 20 30 40

Απόσταση r, Α

QCCL
-
ΟC·ι-1
C .-β>

0 10 20 30 40

Απόσταση r, Α

1.2β-4

1.0e-4

8.0e-5

6.0e-5

4.0e-5

2.0e-5

0.0

Σχήμα 8.59: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF (αριστερά) και 
κανονικοποιημένα διαγράμματα PDDF (δεξιά) που προέκυψαν από την ανάλυση GIFT των 

καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικύλια του d9-DPC διαφόρων συγκεντρώσεων σε D20.

Η μορφή των καμπύλών PDDF είναι όμοια με αυτή των μικυλίων του DPC, υποδεικνύοντας 

την ύπαρξη σφαιρικών μικυλίων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η αλλαγή της συγκέντρωσης 

των λιπιδίων δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος και στο σχήμα των 

μικυλίων τους. Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην περίπτωση του dl3-DPC. Από 

τα πιο πάνω φαίνεται ότι η μέγιστη απόσταση καταγραφής (maximum recorded distance) είναι 

γύρω στα 41-42 Α για το d9-DPC και 39-40 Α για το dl3-DPC, επιβεβαιώνοντας ότι τα 

μικύλια του DPC έχουν δομή πυρήνα-κελύφους. Τα ελάχιστα οφείλονται σε μέτριας ποιότητας
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πειραματικά σημεία όταν το Q τείνει στο 0 καθώς επίσης και σε ανεπαρκή διαχωρισμό από το 

S(Q) στις μεγάλες συγκεντρώσεις του λιπιδίου.

£  0.016 

£  0.014
Ρ"
%  0.012 
Ρ

- a  0 .010  >
Λ  0.008 

0.006
ετ
δ  0.004»=;
*  0.002 >
> 0.000οU

10 20 30

Απόσταση γ, Α

ά  1fr4QCL·
r  8e -5

2 e-5

  10 mM

10 20 30 40

Απόσταση r, A

Σχήμα 8.60: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF (αριστερά) και 
κανονικοποιημένα διαγράμματα PDDF (δεξιά) που προέκυψαν από την ανάλυση GIFT των 

καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικύλια του (I13-DPC διαφόρων συγκεντρώσεων σε D20 .

Το διάγραμμα των τιμών του Ρ(0) που προέκυψαν από την ανάλυση IFT-GIFT σαν 

συνάρτηση της συγκέντρωσης των μικυλίων d9-DPC και d!3-DPC φαίνονται στο Σχήμα 8.61.

25 50 75 100 125 150 175 200

Cd9-DPC'Ccmc’ ,Π ^

25 50 75 100 125 150 175 200

CdU -D PC 'Ccmc’ Π1^

Σχήμα 8.61: Διάγραμμα του παράγοντα μορφής σε Q=0 Α Ρ(0), σαν συνάρτηση της 
συγκέντρίοσης των λιπιδίων του d9-DPC (αριστερά διάγραμμα) και dl3-DPC (δεξιά διάγραμμα)

που συμμετέχουν στα μικύλια.

Οι αριθμοί συσσωμάτωσης που υπολογίστηκαν από τις κλίσεις των πιο πάνω ευθειών, οι 

οποίες έχουν πολύ καλή γραμμικότητα (και στις δύο περιπτώσεις R=0.9999), είναι ίσοι με 73
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για το d9-DPC και 71 για το dl3-DPC. Η συμφωνία μεταξύ των τιμών του αριθμού 

συσσωμάτωσης που προέκυψαν από τον πιο πάνω υπολογισμό για τα τρία λιπίδια (Nag 

DPC=74) είναι πολύ καλή, σε αντίθεση με τους αριθμούς συσσωμάτωσης που βρέθηκαν από 

την επεξεργασία των διαγραμμάτων Guinier, οι οποίοι διαφέρουν κυρίως για το dl3-DPC. 

Όμως οι τιμές αυτές, είναι κάπως μεγαλύτερες από τις τιμές των αριθμών συσσωμάτωσης από 

το διάγραμμα Guinier, όπως και στην περίπτωση του DPC. Οι γυροσκοπικές ακτίνες των 

μικυλίων του d9-DPC και του 013-DPC που βρέθηκαν από το διάγραμμα Ρ(0) είναι 14.9 Α  και 

13.45 Α ,  αντίστοιχα και δεν μεταβάλλονται σε σημαντικό βαθμό με την αλλαγή της 

συγκέντρωσης του τασιενεργού. Οι τιμές αυτές βρίσκονται στα πλαίσια του πειραματικού 

σφάλματος σε πολύ καλή συμφωνία με τις τιμές των ακτίνων που προέκυψαν στις 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις των λιπιδίων (<20 mM) από τα διαγράμματα Guinier.

8.6.1.1.2 Αποτελέσματα της Σκέδασης Νετρονίων υπό Μικρή Γωνία για τα Μικύλια του 

DPC στο Κέντρο Νετρονίων LLB

Στην προσπάθεια διαλεύκανσης της εσωτερικής δομής των μικυλίων του DPC απουσία 

ηλεκτρολυτών, αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα της σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία 

από τα μικυλιακά συστήματα του DPC, τόσο σε καθαρό D20  όσο και σε μίγματά του με Η20 , 

που λήφθηκαν στο LLB. Τα αποτελέσματα από τις διαφορετικές διαμορφώσεις της 

πειραματικής διάταξης δεν ταιριάζουν ακριβώς και αυτό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και 

αβεβαιότητες στην ανάλυσή τους. Στη συνέχεια όμως θα γίνει συνοπτική αναφορά στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές έτσι ώστε να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα 

από το Μόναχο.

Στο Σχήμα 8.62 φαίνονται οι κλίσεις των διαγραμμάτων Porod, αρ, ως συνάρτηση της 

συγκεντρώσης του DPC. Από τις κλίσεις οι οποίες ακολουθούν τη σειρά dl3-DPC > d9-DPC 

> DPC, σε αντίθεση με την αναμενόμενη όπως συνέβηκε και με τα αποτελέσματα από το 

Μόναχο, υπολογίσθηκαν οι επιφάνειες που καταλαμβάνει κάθε λιπιδικό μόριο, Sp, και 

βρέθηκαν να είναι ίσες με 46, 128, 234 Α 2 για το DPC, d9-DPC, dl3-DPC αντίστοιχα, με 

αρκετή απόκλιση από την τιμή που είχε βρεθεί παλαιότερα.1641 Οπως και στην περίπτωση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το Μόναχο οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στο ότι τα 

δεδομένα στην περιοχή των μεγάλων τιμών του διανύσματος σκέδασης δεν είναι 

ικανοποιητικής ποιότητας, λόγω του μικρού χρόνου συλλογής των δεδομένων για κάθε δείγμα.
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•ρρW-
οCU
ωο

C-Ccmc’ mM

Σχήμα 8.62: Διαγράμματα των κλίσεων, αΡ, ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων 
που συμμετέχουν στα μικύλια του DPC, (19-DPC και dl3-DPC, από τα αποτελέσματα

που μετρήθηκαν στο LLB.

Από τα διαγράμματα Guinier υπολογίστηκαν οι γυροσκοπικές ακτίνες των μικυλίων του DPC 

σαν συνάρτηση της συγκέντρωσής του, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 8.21.

Πίνακας 8.21: Γυροσκοπικές ακτίνες των μικυλίων του DPC και εντάσεις σκέδασης σε Q=0 Α  1 

ως συνάρτηση της συγκέντρωσής τους.

Συγκέντρωση DPC 
mM

1(0) 
cm 1

R g

A

5
(Η ποιότητα των δεδομένων 0.206 19.7

δεν είναι πολύ καλή)
10

(Η ποιότητα των δεδομένων 0.505 19.2
δεν είναι πολύ καλή)

20 1.111 18.7
30 1.665 18.0
40 2.344 19.3

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου παρατηρείται μεταβολή στη γυροσκοπική 

ακτίνα των μικυλίων, Rg, αλλά σε όλες τις συγκεντρώσεις οι τιμές Rg, είναι αρκετά 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές από τα αποτελέσματα του Μονάχου. Από το διάγραμμα 

του 1(0) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του DPC (Σχήμα 8.63), το οποίο έχει πολύ καλή
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γραμμικότητα, προέκυψε αριθμός συσσωμάτωσης ίσος με Nag = 86 ± 2, τιμή πολύ μεγαλύτερη 

από τον αριθμό που βρέθηκε από τα δεδομένα του Μονάχου (Nag = 68 ± 2).

c - c _ ,  mMCMC

Σχήμα 8.63: Διάγραμμα 1(0) σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων DPC που
συμμετέχουν στα μικύλια.

Το σχήμα και το μέγεθος των μικυλίων του DPC δεν μεταβάλλεται σε σημαντικό βαθμό, 

όπως φαίνεται από τα κανονικοποιημένα διαγράμματα του PDDF (Σχήμα 8.64), που 

προέκυψαν από ανάλυση με τη μέθοδο IFT και GIFT.

30 mM 
40 mM

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Σχήμα 8.64: Κανονικοποιημένα διαγράμματα p(r) -PDDF ως συνάρτηση της απόστασης r που 
προέκυψαν από την ανάλυση GIFT t o j v  καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά 

συστήματα του DPC διαφόρων συγκεντρίόσείον σε D20 .
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Από τις πιο πάνω καμπύλες, οι οποίες και πάλι έχουν τη μορφή που αναμένεται για σφαιρικά 

σωματίδια, φαίνεται ότι η μέγιστη απόσταση καταγραφής (maximum recorded distance) είναι 

γύρω στα 52 Α ,  αρκετά μεγαλύτερη από ότι προέκυψε από τα αποτελέσματα στο Μόναχο.

Ο αριθμός συσσωμάτωσης και η γυροσκοπική ακτίνα των μικυλίων υπολογίστηκαν και από 

την κλίση του διαγράμματος Ρ(0) ως συνάρτηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου των μικυλίων 

του DPC.

25 50 75 100 125 150 175 200

CDPC-Ccmc’ m M

Σχήμα 8.65: Διάγραμμα του παράγοντα μορφής σε Q=0 Α Ρ(0), σαν συνάρτηση της 
συγκέντροισης των λιπιδίων του DPC που συμμετέχουν στα μικύλια.

Ο αριθμός συσσωμάτωσης ισούται με Nag =88 σε πολύ καλή συμφωνία με την τιμή που 

βρέθηκε από το διάγραμμα Guinier, αλλά και πάλι σε μεγάλη απόκλιση από τα δεδομένα του 

Μονάχου, ενώ η γυροσκοπική ακτίνα είναι ίση με Rg=18.7±0.1 A  (Rg=17.2 Α ,  δεδομένα από 

Μόναχο). Συμπερασματικά, το μέγεθος των μικυλίων του DPC από την ανάλυση των 

καμπύλών σκέδασης SANS βρέθηκε να είναι μεγαλύτερο στις μετρήσεις στο LLB από ότι σε 

εκείνες του Μονάχου.

8.6.1.1.3 Ανάλυση των Αποτελεσμάτων Σκέδαση Νετρονίων υπό Μικρή Γωνία μέσω 

Μο ντελοπο ίη ση ς

Για την περαιτέρω διερεύνηση των δομικών χαρακτηριστικών των μικυλίων έγινε και 

ανάλυση των δεδομένων της σκέδασης μέσω μοντελοποίησης. Προς το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν δύο κατάλληλα προγράμματα μοντελοποίησης, το FISH και το IGOR PRO 

NIST SANS MACROS. Στη συνέχεια θα γίνει επιλεκτική και συνοπτική αναφορά στα 

αποτελέσματα των μοντελοποιήσεων που προέκυψαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι βρέθηκε ένας 

μεγάλος αριθμός παραμετρικών λύσεων που μπορούσαν να προσαρμοσθούν με πολύ καλό
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τρόπο στα πειραματικά δεδομένα, γεγονός που οφείλεται στις πολλές παραμέτρους που 

εμπλέκονται στα μοντέλα αυτά. Για να αποφασιστεί ποιο από όλα τα μοντέλα περιγράφει με 

τον καλύτερο τρόπο τα μικύλια θα έπρεπε οι λύσεις που θα προκύψουν να είναι αυτοσυνεπείς, 

αλλά και οι παράμετροι να είναι σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

από τις άλλες τεχνικές.

Εφαρμόσθηκαν μοντέλα διαφόρων γεωμετριών με ή χωρίς αλληλεπιδράσεις για τα 

μικυλιακά συστήματα στις ψηλότερες συγκεντρώσεις του λιπιδίου του DPC. Από τις 

προσπάθειες αυτές είχε καταρχάς φανεί ότι τα μοντέλα συμπαγών μονοδιάσπαρτων ή 

πολυδιάσπαρτων σφαιρών με ή χωρίς απλές αλληλεπιδράσεις σκληρών σφαιρών δεν μπορούν 

σε καμία περίπτωση να εξηγήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα πειραματικά αποτελέσματα.

0.001

Π ε ιρ α μ α τ ικ ά  Σ η μ ε ία  

Χ ω ρ ίς  Α λ λ η λ ε π ιδ ρ ά σ ε ις

 1--
0.01 0.001

Π ε ιρ α μ α τ ικ ά  Σ η μ ε ία  
Μ ε  Α λ λ η λ ε π ιδ ρ ά σ ε ις  
Σ κ λ η ρ ή ς  Σ φ α ίρ α ς

0.01

Σχήμα 8.66: Ιΐροσαρμογές μοντέλου μονοδιάσπαρτων συμπαγών σφαιρών χωρίς 
αλληλεπιδράσεις (αριστερά) και μοντέλου μονοδιάσπαρτων συμπαγών σφαιρών που 

αλληλεπιδρούν με απλές αλληλεπιδράσεις σκληρών σφαιρών (δεξιά) για το 
μικυλιακό σύστημα DPC συγκέντρωσης 200 mM.

Από τα πιο πάνω προέκυψε η επιβεβαίωση ότι τα μικύλια του DPC (συγκέντρωσης 200 mM) 

δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ομογενείς σφαίρες. Η εισαγωγή πολυδιασποράς στο σύστημα 

δεν βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τις εναρμονίσεις των πιο πάνω μοντέλων με τα 

πειραματικά δεδομένα. Ακολούθως δοκιμάστηκαν τα μοντέλα πυρήνα-κελύφους (core-shell), 

σφαιρικής γεωμετρίας και με την εισαγωγή του βαθμού εφυδάτωσης στα μικύλια λήφθηκαν 

πολύ καλύτερες προσαρμογές. Για παράδειγμα εφαρμόσθηκε μοντέλο μονοδιάσπαρτων 

σφαιρικών σωματιδίων πυρήνα-κελύφους με αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας και 

διάφορους βαθμούς εφυδάτωσης και διαφορετικούς αριθμούς συσσωμάτωσης μεταξύ 60-70 

μόρια λιπιδίων. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται τα αποτελέσματα των εναρμονίσεων για το 

μικυλιακό σύστημα του DPC 200 mM με τα δύο προγράμματα.
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Πίνακας 8.22: Αποτελέσματα προσαρμογής μοντέλου μονοδιάσπαρτιον σφαιρικών σωματιδίων 
πυρήνα-κελύφους με αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας του προγράμματος FISH για διάφορους 
βαθμούς εφυδάτιοσης και διαφορετικούς αριθμούς συσσωμάτωσης μεταξύ 60-70 μόρια λιπιδίων 
σε μικυλιακό σύστημα του DPC 200 mM.

Αριθμός
Συσσωμάτωσης

Αριθμός
Εφυδάτωσης

<P h s Reore
A

Rshell
A

Rtut
A

Rhs

A
Ποιότητα

εναρμόνισης
0 0.065 16.7 3.2 19.9 28.2 Όχι καλή

60 5 0.083 16.7 4.9 21.6 27.8 Κακή
10 0.1 16.7 6.35 23.05 27.6 Κακή
0 0.065 17.1 3.3 20.4 26.3 Καλή

65 5 0.083 17.1 5.0 22.1 25.7 Όχι καλή
10 0.1 17.1 6.5 23.6 25.4 Κακή
0 0.065 17.54 3.4 20.84 27.65 Όχι καλή

70 5 0.083 17.54 5.15 22.7 23.6 Καλή
10 0.1 17.54 6.65 24.2 23.0 Καλή

Πίνακας 8.23: Αποτελέσματα προσαρμογής μοντέλου μονοδιάσπαρτιον σφαιρικών σωματιδίων 
πυρήνα-κελύφους με αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας του προγράμματος Igor Pro για 
διάφορους βαθμούς εφυδάτωσης και διαφορετικούς αριθμούς συσσωμάτωσης μεταξύ 60-70 
μόρια λιπιδίων σε μικυλιακό σύστημα του DPC 200 mM.

Αριθμός
Συσσωμά

τωσης

Αριθμός
Εφυδα-
τωσης

<Pns

(Θεωρ)

<P»s

(Εναρμ)

Retire

Α

Tshell

Α

Rtot

Α

R hs

Α

Ποιότητα

εναρμόνισης

60

0 0.066 0.064 16.7 4.1 20.8 20.8 Κακή

5 0.084 0.099 16.7 6.5 23.2 23.2
Καλή 

Αάθος cpHS
10 0.102 - 16.7 - - - -
15 0.120 - 16.7 - - - -

65

0 0.066 0.063 17.1 3.6 20.7 20.7 Κακή

5 0.084 0.093 17.1 5.9 23.0 23.0
Καλή 

Λάθος <pHS
10 0.102 - 17.1 - - - -
15 0.120 - 17.1 - - - -

70

0 0.066 0.062 17.6 3.0 20.6 20.6 Κακή
5 0.084 0.086 17.6 5.1 22.7 22.7 Καλή
10 0.102 - 17.6 - - - -
15 0.120 - 17.6 - - - -

Η προσαρμογή του πιο πάνω μοντέλου έδωσε κάποια καλά fit, από τα οποία όμως 

προβλέπονται κάπως μεγάλες ακτίνες Rhs που δεν συμφωνούν με το Rtoi. Επίσης όπως φάνηκε 

από τα PDDF, θα έπρεπε τα αποτελέσματα να προκύπτουν για σφαιρικά μικύλια με ακτίνες
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γύρω στα 23-24 Α. Βασικό πρόβλημα της προσαρμογής στα σφαιρικά μοντέλα πυρήνα- 

κελύφους είναι ότι η ακτίνα του πυρήνα είναι σαφώς μεγαλύτερη από την πλήρη εκτεταμένη 

all-trans υδρογονανθρακική αλυσίδα ενός μορίου DPC.

Με την ανάλυση μέσω του προγράμματος IGOR PRO, η λύση που δίνει ικανοποιητική και 

αυτοσυνεπή λύση είναι η περίπτωση για Nag = 70, Η = 5. Το διάγραμμα της εναρμόνισής της 

φαίνεται στο πιο κάτω Σχήμα 8.67.

ι ι .........................
V

...................Λ..................
i

w\ &
χ Πειραματικά Σημεία • X

Μοντέλο Πυρήνα-Κελύφοος X
με αλληλεπιδράσεις \σκληρής σφαίρας

0.001 0.01 0.1 1 

Q, Α'1

Σχήμα 8.67: Προσαρμογή μοντέλου μονοδιάσπαρτων σφαιρικών σωματιδίων πυρήνα-κελύφους 
με αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας του προγράμματος Igor Pro για βαθμό εφυδάτωσης ίσο με

Η=5 και αριθμό συσσιομάτιοσης 70 μόρια λιπιδίων σε μικυλιακό σύστημα του DPC 200 mM.

Η προσθήκη πολυδιασποράς, στα αποτελέσματα του FISH, δεν βελτίωσε εντελώς την 

εναρμόνιση, αφού ικανοποιητικές προσαρμογές προέκυπταν για μεγάλους βαθμούς 

πολυδιασποράς (-0.15), τιμές που δεν επιβεβαιώνονται σε καμία περίπτωση από τα 

αποτελέσματα του DLS.

Από τη μελέτη των καμπύλών σκέδασης μέσω μοντελοποίησης με σφαιρικά μοντέλα 

προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Για την καλή εφαρμογή των μοντέλων 

πυρήνα κελύφους απαιτείται η εισαγωγή βαθμού εφυδάτωσης 5-10 μόρια νερού ανά λιπίδιο, 

ενώ τα μοντέλα για πολυδιάσπαρτα σωματίδια δίνουν αρκετά μεγάλες διασπορές. Επίσης τα 

αποτελέσματα για το DPC, το d9-DPC και το dl3-DPC, είναι σε αρκετά καλή συμφωνία, με 

ικανοποιητικά fits στις ίδιες περιοχές γεωμετρικών παραμέτρων.

Έτσι με βάση τα σφαιρικά μικύλια οι καλύτερες δομές που βρέθηκαν από τα μοντέλα είναι:
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1) Για μονοδιάσπαρτα σφαιρικά μικύλια πυρήνα-κελύφους ο αριθμός συσσωμάτωσης είναι 

ίσος με 65-70, ενώ ο αριθμός εφυδάτωσης Η*5, η εξωτερική ακτίνα κοντά στα 23 Α ,  ενώ το 

κλάσμα όγκου περίπου 0.085.

2) Για πολυδιάσπαρτα σφαιρικά μικύλια πυρήνα-κελύφους ο αριθμός συσσωμάτωσης είναι 

ίσος με 70, ο αριθμός εφυδάτωσης Η«10, η εξωτερική ακτίνα ίση με 22.5-23.5 Α ,  το κλάσμα 

όγκου γύρω στο 10% και πολυδιασπορά μέχρι και 15%.

Για περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν και μοντέλα ελλειψοειδούς 

σχήματος. Εφαρμόσθηκαν διάφοροι λόγοι αξόνων τόσο για ατρακτοειδή όσο και για δισκοειδή 

ελλειψοειδή. Τα αποτελέσματα από τις καλύτερες εναρμονίσεις φαίνονται στον ακόλουθο 

Πίνακα 8.24.

ΙΙίνακας 8.24: Αποτελέσματα που προέκυψαν από προσαρμογές των δεδομένων σκέδασης από 
μικύλια DPC σε μοντέλα ελλειψοειδών σωματιδίων με διάφορους λόγους αξόνων.

Αριθμός
Εφυδα-
τωσης

Rin.min

Α

Rin.max

Α

<Phs
(Θ«ορ)

<[>HS
(Εναρμ)

Tshell

Α

Rout,max

A

R hs

A

Ποιότητα
εναρμόνισης

Ατρακτοειδές ελλειψοειδές με λόγο αξόνων 1.2

5 16.5 19.8 0.084 0.081 5.15 25.0 27.1 Σχεδόν Καλή
10 16.5 19.8 0.102 0.088 6.65 26.5 26.4 Καλή

Ατρακτοειδές ελλειψοειδές με λόγο αξόνων 1.4

5 15.7 21.95 0.084 0.083 5.1 27.1 27.1 Καλή
Δισκοειδές ελλειψοειδές με λόγο αξόνων 0.833 (1/1.2)

5 15.53 18.65 0.084 0.082 5.15 23.8 27.0 Καλή
10 15.53 18.65 0.102 0.087 6.65 25.3 26.2 Καλή

Δισκοειδές ελλειψοειδές με λόγο αξόνων 0.714 (1/1.4)

5 14.0 19.63 0.084 0.083 5.1 24.7 27.0 Καλή
10 14.0 19.63 0.102 0.090 6.6 26.2 26.3 Καλή

Τα μοντέλα των ελλειψοειδών σωματιδίων με μικρό βαθμό εφυδάτωσης μπορούν να κάνουν 

τέλειες προσαρμογές στα πειραματικά δεδομένα. Ο πειραματικός χώρος στον οποίο 

προκύπτουν καλές λύσεις έχει περιοριστεί αρκετά πλέον. Ο αριθμός συσσωμάτωσης φαίνεται 

να είναι μεταξύ 65-70 μόρια DPC ανά μικύλιο και με βαθμό εφυδάτωσης 5-10. Οι παράμετροι 

αυτές είναι στα πλαίσια των τιμών που βρέθηκαν από την ανάλυση των καμπύλών Guinier, για 

τους αριθμούς συσσωμάτωσης αλλά και από την τεχνική EPR και DRS για τους αριθμούς 

εφυδάτωσης. Η απόκλιση από τα σφαιρικά μικύλια είναι μικρή. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα για τα ατρακτοειδή και για τα δισκοειδή, φαίνεται ότι οι προσαρμογές είναι 

λογικότερες για τα δεύτερα, επειδή για τα ατρακτοειδή προκύπτουν μεγάλες ενδομικυλιακές
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αποστάσεις που δεν συνάδουν με τα αποτελέσματα των συναρτήσεων PDDF, p(r). Στο Σχήμα 

8.68 φαίνεται η προσπάθεια μοντελοποίησης της καμπύλης σκέδασης του DPC συγκέντρωσης 

200 mM, με μοντέλο για δισκοειδή σωματίδια με αξονικό λόγο 0.714 (1/1.4), για αριθμό 

συσσωμάτωσης Nag=70 και βαθμό εφυδάτωσης Η=10. Η εναρμόνιση όπως φαίνεται είναι 

εξαιρετική.

Σχήμα 8.68: Προσαρμογή μοντέλου για δισκοειδή σωματίδια με αξονικό λόγο 0.714, για αριθμό 
συσσωμάτωσης Nag=70 και βαθμό εφυδάτωσης Η=10 σε μικυλιακό σύστημα του DPC 200 mM.

Για να θεωρηθούν οι πιο πάνω καλές λύσεις, ως οι λύσεις που μπορούν να περιγράφουν τα 

μικυλιακά συστήματα του DPC, θα πρέπει οι ίδιες τιμές παραμέτρων να περιγράφουν σωστά 

τη σκέδαση από τα μικυλιακά συστήματα του d9-DPC και του dl3-DPC. Από τις 

προσαρμογές που έγιναν συμπεραίνεται ότι αυτό πράγματι συμβαίνει.

Ρ
j* 2
α

4..

χ  Π ε ιρ α μ α τ ικ ά  Σ η μ ε ία  
—  Μ ο ν τέ λ ο  Δ ισ κ ο ε ιδ ώ ν  σ ω μ α τ ιδ ίω ν  

μ ε  λ ό γ ο  α ς ό ν ω ν = 0 .7 |4

0
0.001

I

|V

0.01 0.1
Q, Α ' Q; Α'

Σχήμα 8.69: Προσαρμογή μοντέλου για δισκοειδή σωματίδια με αξονικό λόγο 0.714 (1/1.4), 
για αριθμό συσσωμάτωσης Nag=70 και βαθμό εφυδάτωσης Η=10 σε μικυλιακό σύστημα 

του (19-DPC συγκέντρωσης 200 mM (αριστερά διάγραμμα) και για αξονικό λόγο 0.714 (1/1.4), 
για αριθμό συσσίομάτίοσης Nag=70 και βαθμό εφυδάτωσης Η=5 για d-13-DPC συγκέντρωσης

200 mM (δεξιά διάγραμμα).
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8.6.1.2 Σκέδαση Ακτίνων X υπό Μικρή Γωνία

Η μελέτη των μικυλιακών συστημάτων του DPC μέσω της σκέδασης των ακτίνων X υπό 

μικρή γωνία αποσκοπούσε στη λήψη πληροφοριών για το σχήμα το μέγεθος των μικυλίων 

καθώς και το φορτίο τους ως συνάρτηση του ηλεκτρολύτη. Τα αποτελέσματα του SAXS θα 

συγκρίνονταν και θα συμπλήρωναν τα αποτελέσματα από την τεχνική SANS. Οι καμπύλες 

σκέδασης ακτίνων X από τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC διαφόρων 

συγκεντρώσεων που έχουν προκύψει (μετά την ανάλυση-αφαίρεση θορύβου/ “λείανση” της 

κορυφής) φαίνονται στο Σχήμα 8.70. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του τασιενεργού η 

ένταση σκέδασης αυξάνεται, αντίστοιχα με τα αποτελέσματα της τεχνικής SANS.

Σχήμα 8.70: Διαγράμματα έντασης σκέδασης I(Q), (SAXS) σαν συνάρτηση του διανύσματος 
σκέδασης για διαλύματα του DPC σε εύρος συγκεντρώσειον σε D20 .

Ας σημειωθεί ότι καμπύλες σκέδασης με καλό λόγο σήματος ως προς θόρυβο λήφθηκαν για 

συγκεντρώσεις λιπιδίου μεγαλύτερες από 20 mM, ενώ μέσω της τεχνικής SANS μελετήθηκαν 

και δείγματα με συγκεντρώσεις από 5 mM.

Οι κανονικοποιημένες καμπύλες σκέδασης (Σχήμα 8.71) συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στο 

μέγιστο της κορυφής, αποκλίνουν όμως με την αύξηση της συγκέντρωσης του DPC στις 

μικρές κυρίως τιμές του διανύσματος σκέδασης όπου οι καμπύλες εμφανίζονται σε 

χαμηλότερες τιμές έντασης, επιβεβαιώνοντας την αύξηση των απωστικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των μικυλίων του DPC.16' 1 Αντίστοιχα αποτελέσματα και συμπεράσματα προέκυψαν 

και στην περίπτωση των καμπύλών σκέδασης των νετρονίων (SANS), από τα οποία επίσης 

υποδεικνύεται η διατήρηση του σχήματος και του μεγέθους των μικυλίων του DPC.
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Σχήμα 8.71: Κανονικοποιημένα διαγράμματα 1(Q) (SAXS) ιος συνάρτηση του διανύσματος 
σκέδασης για διαλύματα του DPC σε εύρος συγκεντριόσεων σε D20 .

Μέσω της προσέγγισης Guinier, χρησιμοποιώντας τις καμπύλες σκέδασης στις χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις DPC, προσδιορίστηκε η γυροσκοπική ακτίνα των μικυλίων, Rg.

•  20 mM
30 m M

•  4 0 m M  
50 m M

.00 0.05 0.10 0.15 0.20

-2Q , nm

0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010

0.008

0.006

Σχήμα 8.72: Διαγράμματα Guinier για μικύλια του DPC σε D20  ως συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του DPC (αριστερά διάγραμμα) και Διάγραμμα 1(0) σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης των λιπιδίων που συμμετέχουν στα μικύλια (δεξιά διάγραμμα) από την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων SAXS.
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Πίνακας 8.25: Γυροσκοπικές ακτίνες των μικυλίων του DPC και εντάσεις σκέδασης σε Q=0 Α  1 

ως συνάρτηση της συγκέντριοσής τους.

Συγκέντρωση DPC 
mM

1(0) 
cm 1

R g

A

20 0.0078 18.7
30 0.0108 17.1
40 0.0139 17.2
50 0.0182 16.7

Με αύξηση της συγκέντρωσης του DPC παρατηρείται μικρή μείωση στις υπολογισθείσες 

γυροσκοπικές ακτίνες. Η μεγάλη τιμή της Rg σε συγκέντρωση 20 mM πιθανώς να οφείλεται 

στη μέτρια ποιότητα των πειραματικών δεδομένων (ύπαρξη θορύβου) και για αυτό στη 

συνέχεια δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνεπώς ο μέσος όρος της γυροσκοπικής ακτίνας βρέθηκε να 

είναι ίσος με Rg=17.0±0.3 Α  σε πολύ καλή συμφωνία με τον αντίστοιχο αριθμό που προέκυψε 

από τα διαγράμματα Guinier των αποτελεσμάτων της τεχνικής SANS (Rg= 16.9+0.4 Α ) .

Για την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των ακτίνων X χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος IFT- 

GIFT. Στον Πίνακα 8.26 φαίνονται τα αποτελέσματα των καλύτερων λύσεων για το 

συγκεκριμένο σύστημα, όπου τα μικύλια λαμβάνονται ως εφυδατωμένα με αριθμό μορίων 

νερού ανά λιπίδιο ίσο με Η=6.

Πίνακας 8.26: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των καλύτερων λύσεων από την ανάλυση με τη 
μέθοδο έμμεσου μετασχηματισμού Fourier IFT-GIFT.

Συγκέντρωση
DPC

mM

Αλγόριθμος Ακτίνα

A

Απόκλιση Μέγιστη
Απόσταση

Καταγραφής
Α

20
IFT 53-54

GIFT — — —

30 GIFT 2.13 2.06 53-54
40 GIFT 2.20 2.39 54-55
50 GIFT 2.16 2.01 54-55
75 GIFT 2.28 2.40 54-55
100 GIFT 2.37 2.10 54-55
150 GIFT 2.13 1.82 54-55
200 GIFT 2.35 2.82 55
250 GIFT 2.35 2.12 55
300 GIFT 2.45 3.28 55

400
GIFT 2.48 4.94 55
GIFT 

Πολυδ=0.116
2.46 2.88 55
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Τα διαγράμματα των συναρτήσεων PDDFs που προέκυψαν φαίνονται στο Σχήμα 8.73.

20 mM 
30 mM

------- 40 mM
50 mM

------- 75 mM
------- 100 mM
------- 150 mM
------- 200 mM
------- 250 mM
------- 300 mM
— — 400 mM

C.
uT
—
ΩOh

D
Ρc_
>
w

0.025 r  

0.020 

0.015 

0.010 

0.005 

0.000 

-0.005 

- 0.010 

-0.015
2 3 4

Απόσταση r, nm

Σχήμα 8.73: Διαγράμματα p(r) -PDDF ως συνάρτηση της απόστασης r που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά συστήματα του

DPC διαφόρων συγκεντρώσεων σε D20 .

Οι πιο πάνω καμπύλες PDDF έχουν τόσο κοινά όσο και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις 

αντίστοιχες καμπύλες που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των καμπύλών σκέδασης SANS 

(Σχήμα 8.46). Η κυριότερη διαφορά είναι ότι στις καμπύλες PDDF από τα αποτελέσματα 

SAXS εμφανίζεται ένα ελάχιστο, το οποίο οφείλεται στην ανομοιογενή ηλεκτρονική 

πυκνότητα των λιπιδίων των μικυλίων του DPC. Συγκεκριμένα σε ένα σωματίδιο η διαφορά 

της ηλεκτρονικής πυκνότητας με το διαλύτη μπορεί να είναι θετική ή αρνητική για διάφορα 

τμήματα του σωματιδίου. Όταν εξετάζονται ζεύγη σημείων του σωματιδίου με πυκνότητες με 

αντίθετα πρόσημα λαμβάνονται αρνητικές τιμές p(r). Από την παρατήρηση αυτή μπορεί να 

γίνει διαχωρισμός μεταξύ ομογενών και μη ομογενών σωματιδίων.163'7’1

Σχήμα 8.74: Προφίλ της διαφοράς ηλεκτρονικής πυκνότητας των μικυλίο)ν του DPC.
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Η ανομοιογένεια αυτή δεν είναι ορατή στα πειράματα SANS λόγω του ότι ένα μικύλιο του 

πλήρως προτωνιωμένου DPC στο D20  είναι ορατό ως ομοιογενές σωματίδιο, από τα νετρόνια. 

Επομένως το SAXS είναι πολύ χρήσιμο για τη μελέτη της διεπιφανειακής περιοχής και της 

εσωτερικής δομής των λιπιδικών μικυλιακών συσσωματωμάτων. Οι καμπύλες PDDF για όλο 

το εύρος των συγκεντρώσεων, δείχνουν τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός μη ομογενούς 

σφαιρικού συσσωματώματος με αντίθετα πρόσημα στην πυκνότητα του πυρήνα (αρνητικό Δρ 

ως προς το διαλύτη) και του κελύφους, ενώ η μέγιστη απόσταση καταγραφής (maximum 

recorded distance) είναι γύρω στα 54-55 Α, κάπως μεγαλύτερη από αυτή που βρέθηκε από τα 

αποτελέσματα του SANS (46-48 Α).

Απόσταση r, nm

Σχήμα 8.75: Διαγράμματα p(r) -PDDF ως συνάρτηση της απόστασης r που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης νετρονίων και ακτίνων X για τα μικυλιακά

συστήματα του DPC συγκέντρωσης 200 mM.

Μεταξύ των κανονικοποιημένων καμπύλών PDDF διαφόρων συγκεντρώσεων του DPC, οι 

οποίες φαίνονται στο Σχήμα 8.76, υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία επιβεβαιώνοντας ότι η 

αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εσωτερική και 

εξωτερική δομή των μικυλίων (Εξαίρεση αποτελεί η μεγαλύτερη συγκέντρωση του DPC 

c=400 mM). Κάποιες αποκλίσεις παρατηρούνται στις μεγαλύτερες αποστάσεις (αυτό πιθανά 

οφείλεται σε δεδομένα ανεπαρκούς ακρίβειας σε μικρά Q).
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300 m M
------- 400 m M

Σχήμα 8.76: Κανονικοποιημένα διαγράμματα p(r) -PDDF ίος συνάρτηση της απόστασης r που 
προέκυψαν από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X για τα μικυλιακά 

συστήματα του DPC διαφόρων συγκεντρώσεων σε D20 .

Τα διαγράμματα του παράγοντα μορφής, P(Q) και του διαμικυλιακού παράγοντα δομής, 

S(Q), τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 8.77, επιβεβαιώνουν την αύξηση των αλληλεπιδράσεων 

και τη μείωση της συμπιεστότητας με την αύξηση της συγκέντρωσης του λιπιδίου DPC. Από 

αυτά προκύπτουν δηλαδή οι ίδιες παρατηρήσεις και συμπεράσματα με αντίστοιχα 

αποτελέσματα από την τεχνική SANS (Σχήμα 8.48).

30 m M

50 m M

250 m M

4 0 0  m M

  2 0  η ιΜ

—  3 0  m M
 4 0  m M

5 0  m M
  7 5  m M
  100 m M
  150 m M

  2 0 0  m M
  2 5 0  m M
  3 0 0  m M

  4 0 0  m M

Σχήμα 8.77: Διαγράμματα P(Q) (αριστερά διάγραμμα) και S(Q) (δεξιά διάγραμμα) ως συνάρτηση 
του διανύσματος σκέδασης Q για τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC.
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Ο προσδιορισμός της ακτίνας του υδρόφοβου πυρήνα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από 

την καμπύλη της διαφοράς της ηλεκτρονικής πυκνότητας του σωματιδίου κατά μήκος της 

ακτίνας του, που προκύπτει από τις καμπύλες PDDF, και συγκεκριμένα από το σημείο 

αλλαγής του προσήμου της διαφοράς της ηλεκτρονικής πυκνότητας. Μοναδική αμφιβολία 

στον προσδιορισμό αυτό είναι το πρόσημο της ηλεκτρονικής πυκνότητας, το οποίο μπορεί να 

καθορισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι το εσωτερικό του υδρόφοβου πυρήνα έχει χαμηλότερη 

ηλεκτρονική πυκνότητα σε σχέση με το νερό. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη θετική 

διαφορά ηλεκτρονικής πυκνότητας στη διπολική περιοχή.[69]
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Σχήμα 8.78: Κανονικοποιημένα διαγράμματα της διαφοράς ηλεκτρονικής πυκνότητας Δρ, σαν 
συνάρτηση της απόστασης r για τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC.

Από την τομή των πιο πάνω διαγραμμάτων με τον άξονα των χ, υπολογίζεται η ακτίνα του 

πυρήνα του μικυλίου η οποία είναι ίση με 1.7 nm. Η τιμή αυτή είναι σε πολύ καλή συμφωνία 

με την τιμή που βρέθηκε από τα διαγράμματα Guinier για το dl3-DPC (R=l 7.311.2 A ) .

8.6.1.3 Πραγματικό Σχήμα και Μέγεθος των Μ ικυλιακών Συστημάτων του DPC

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων σκέδασης των 

υδατικών μικυλιακών συστημάτων του DPC που έγινε, αλλά και τα αποτελέσματα από άλλες 

τεχνικές, προκύπτουν σαφή συμπεράσματα για τη δομή των μικυλίων του DPC.

Τα δεδομένα της σκέδασης νετρονίων για τα μικύλια του DPC (αποτελέσματα που 

προέκυψαν από το Μόναχο) μπορούν να προσαρμοστούν καλά από σφαιρικά μικύλια πυρήνα- 

κελύφους. Η δομή αυτή επιβεβαιώνεται και από τα πειράματα ταύτισης λαμπρότητας αλλά και 

από τα διαγράμματα PDDF της σκέδασης SAXS. Το μέγεθος του πυρήνα δίνεται από τη 

γυροσκοπική ακτίνα του dl3-DPC που βρέθηκε να ισούται με Rg=13.4 Α ,  που για σφαιρικά
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σωματίδια αντιστοιχεί σε σφαιρική ακτίνα ίση με R=17.3 Α  η οποία επιβεβαιώνεται και από 

τα διαγράμματα της διαφοράς ηλεκτρονικής πυκνότητας Δρ, σαν συνάρτηση της απόστασης r 

που προέκυψαν από τα αποτελέσματα SAXS, από τα οποία το μέγεθος του πυρήνα βρέθηκε να 

είναι ίσο με 17 Α .  Η τιμή αυτή είναι αρκετά μεγάλη για μια υδρογονανθρακική αλυσίδα 12 

ατόμων άνθρακα. Σύμφωνα με τη σχέση του Tanford1 _ι το μέγεθος μιας τέτοιας αλυσίδας σε 

πλήρως εκτεταμένη μορφή πρέπει να είναι ίσο με 15.0 Α  (εαν περιλαμβάνει και το δεσμό Ρ-Ο) 

ή 13.7 Α  (μέχρι τον άνθρακα C12). Έτσι η δομή των μικυλίων θα πρέπει να παρεκκλίνει από 

τη σφαιρική γεωμετρία, άρα μια αποδεκτή δομή των μικυλίων του DPC θα είναι η 

ελλειψοειδής. Τα μικύλια DPC μπορεί να είναι είτε ατρακτοειδή με διαστάσεις του πυρήνα 

15.0-15.0-23.0 Α  και λόγο αξόνων=1.53 ή 13.7-13.7-27.6 Α  και λόγο αξόνων =2.01, ή 

δισκοειδή με διαστάσεις του πυρήνα 15.0-18.6-18.6 Α  και λόγο αξόνων = 1.24 ή 13.7-19.5- 

19.5 Α  και λόγο αξόνων = 1.42), όπως προέκυψε από τη μοντελοποίηση των δεδομένων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη απόσταση για τα μικύλια του dl3-DPC από το διάγραμμα 

PDDF, η οποία είναι ίση 39-40 Α  και δίνει ουσιαστικά το μέγεθος του πυρήνα, τα δισκοειδή 

ελλειψοειδή ικανοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά αυτά.

Σχήμα 8.79: Σχηματική αναπαράσταση ελλειψοειδούς σωματιδίου με δομή πυρήνα κελύφους.

Η πραγματική ακτίνα των μικυλίων θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη από ότι η ακτίνα που 

προκύπτει από τη γυροσκοπική ακτίνα, του DPC, Rg=16.9 A  (Rg=17.0 Α  από SAXS), δηλαδή 

λίγο μεγαλύτερη από R=22 Α .  Ο μεγάλος άξονας του ελλειψοειδούς θα πρέπει να έχει τιμή 

που να ισοδυναμεί περίπου με το μισό της μέγιστης απόστασης που προκύπτει από το 

διάγραμμα PDDF για το DPC (49-50 Α ) .  Από τα αποτελέσματα του SAXS η απόσταση αυτή 

βρέθηκε να είναι κάπως μεγαλύτερη και ίση με 54-55 Α .

Σύμφωνα με την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων SANS, ο αριθμός συσσωμάτωσης 

είναι ίσος με 70-74 μόρια λιπιδίου ανά μικύλιο (τιμή κάπως μεγαλύτερη από αυτή που 

βρέθηκε από τα αποτελέσματα TRFQ). Θεωρώντας ότι το μικύλιο είναι δισκοειδές 

ελλειψοειδές με λόγο αξόνων ίσο με 1.25 και αριθμό συσσωμάτωσης ίσο με 74, ο όγκος κάθε
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λιπιδίου είναι ίσος με 707 Α 3 ,  και συνεπώς 5.3 μόρια νερού ανά λιπίδιο, ενώ για αριθμό 

συσσωμάτωσης ίσο με 70 ο όγκος είναι ίσος με 748 Α3 και συνεπώς 6.7 μόρια νερού. Οι 

αριθμοί αυτοί εφυδάτωσης είναι σε αρκετά καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα του EPR και 

του DRS, καθώς επίσης και με τα κλάσματα όγκου που προέκυψαν από τις καλύτερες 

προσαρμογές των δεδομένων SANS.

Στα διαγράμματα του Σχήματος 8.80 φαίνονται οι προσαρμογές μοντέλου στα πειραματικά 

δεδομένα για το μικυλιακό σύστημα του DPC συγκέντρωσης 200 mM στο D20  που λήφθηκαν 

από δείγματα στο Μόναχο.
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2 ■
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Σχήμα 8.80: Προσαρμογή μοντέλου για δισκοειδή σιυματίδια με αξονικό λόγο 0.714 (1/1.4), με 
μεγάλο άξονα του πυρήνα ίσο με 19.6 Α, αριθμό συσσωμάτωσης Na(=70 και βαθμό εφυδάτωσης 

Η=6 για μικυλιακά συστήματα του DPC 200 mM.

Οπως φαίνεται και πιο πάνω οι εναρμονίσεις είναι εξαιρετικές ενώ οι μικυλιακές παράμετροι 

είναι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις, για δισκοειδή ελλειψοειδή μονοδιάσπαρτα μικύλια με μέσο 

αριθμό συσσωμάτωσης ίσο με 70 και λόγο αξόνων ίσο με 0.714, μεγάλο άξονα του πυρήνα 

ίσο με 19.6 Α  και βαθμό εφυδάτωσης ίσο με 6 και ακτίνα σκληρής σφαίρας ίση με 24-25 Α  

και 27 Α  για τις δύο περιπτώσεις αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι οι παράμετροι αυτές 

μπορούν να περιγράφουν σε πολύ καλό βαθμό τα δομικά χαρακτηριστικά των μικυλίων του 

DPC.

Συνεπώς τα μικυλιακά συστήματα του DPC συγκέντρωσης 200mM σε καθαρό D20 , 

μπορούν να περιγραφούν ως δισκοειδή ελλειψοειδή με λόγο αξόνων ίσο με 1/1.4=0.714, με 

μεγάλη ακτίνα του πυρήνα ίση με Rca=19.6 Α  και μικρή ακτίνα του πυρήνα ίση με R;b=14.0 Α ,  

που ουσιαστικά ισοδυναμεί με αλυσίδα all-trans δώδεκα ατόμων άνθρακα, C12, δηλαδή 11 

δεσμούς C-C). Η γεωμετρία αυτή είναι σύμφωνη με την μέγιστη απόσταση που βρέθηκε από
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το PDDF για το dl3-DPC (39-40 Α). Το πάχος του κελύφους είναι ίσο με 5.4 Α 

επιβεβαιώνοντας τη μέγιστη απόσταση που προκύπτει από το PDDF και είναι ίση με 50 Α. Ο 

αριθμός συσσωμάτωσης που είναι συμβατός με τη συγκεκριμένη γεωμετρία είναι περίπου 70 

μονομερή ανά μικύλιο και ο βαθμός εφυδάτωσης ίσος με 6 μόρια νερού οδηγώντας σε κλάσμα 

όγκου μικυλίων ίσο με 0.088. (Για κλάσμα όγκου ίσο με 0.088 προέκυψαν και καλές λύσεις 

από τη μέθοδο GIFT για την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X).

Τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη δεύτερη επίσκεψη στο κέντρο νετρονίων 

στο Μόναχο εμφανίζουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτά της τρίτης επίσκεψης. 

Συγκεκριμένα η ένταση της σκέδασης είναι κάπως μεγαλύτερη ενώ το μέγιστο εμφανίζεται σε 

κάπως μεγαλύτερες τιμές διανύσματος σκέδασης. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών είναι πιο 

συμβατή με κάπως μεγαλύτερα δισκοειδή μικύλια. Παρόλα ταύτα είναι συμβατή με τη 

συνολική εικόνα που αναφέρθηκε πιο πάνω για τα μικύλια του DPC. Ανάλυση με το 

πρόγραμμα FISH έδωσε τις εξής παραμέτρους: διαστάσεις πυρήνα 20.2 x 20.2 x 14.0 Α, λόγος 

αξόνων 0.70, αριθμός εφυδάτωσης 7.0 μόρια νερού ανά λιπίδιο και αριθμός συσσωμάτωσης 

ίσος περίπου με 74 μονομερή ανά μικύλιο. Το κάπως μεγαλύτερο μέγεθος μικυλίων 

επιβεβαιώνεται και από τα διαγράμματα PDDF, στα οποία η μέγιστη απόσταση κατανομής 

βρέθηκε ίση με 53 Α (πιο κοντά σε αυτή που βρέθηκε από τα αποτελέσματα του SAXS). Έτσι 

κατά την ανάλυση των δεδομένων των μικυλιακών συστημάτων παρουσία ηλεκτρολύτη που 

προέκυψαν από τις μετρήσεις της δεύτερης φοράς θα χρησιμοποιείται και το κάπως 

μεγαλύτερο μέγεθος των μικυλίων.

8.6.2 Μικύλια του DPC Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Τα μικυλιακά συστήματα του DPC συγκέντρωσης 200 mM, παρουσία εύρους 

συγκεντρώσεως των ηλεκτρολυτών μελετήθηκαν μέσω των τεχνικών σκέδασης νετρονίων και 

ακτίνων X υπό μικρή γωνία και λήφθηκαν τα διαγράμματα έντασης σκέδασης σαν συνάρτηση 

του διανύσματος σκέδασης για κάθε δείγμα και από τις δύο τεχνικές.

Η παρουσία ηλεκτρολύτη στο διάλυμα επηρεάζει το σχήμα των καμπύλών σκέδασης τόσο 

των νετρονίων όσο και των ακτίνων X, I(Q), όπως φαίνεται στα διαγράμματα των Σχημάτων 

8.81-8.84 για την επίδραση διαφόρων ηλεκτρολυτών με κοινό κατιόν Na σε υδατικά 

μικυλιακά συστήματα του DPC συγκέντρωσης 200 mM.
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Q, Α

D P C  2 0 0  m M  
0 .05  Μ  N a N O j 

0.1 Μ  N a N O j 

0 .25  Μ  N a N 0 3 

0 .5  Μ  N a N O j 

0 .75  Μ  N a N O j 

1 .0  Μ  N a N O j

Q, mil

Σχήμα 8.81: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης I(Q) των μικυλίων του DPC 200 mM 
παρουσία εύρους συγκεντριόσείον NaCl (πάνω), NaBr (μέση) και NaNOj (κάτ(θ) από τις τεχνικές 

SANS (αριστερά διαγράμματα) και SAXS (δεξιά διαγράμματα-εξομαλυμένα διαγράμματα).
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Σχήμα 8.82: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης I(Q) των μικυλίων του DPC 200 mM 
παρουσία εύρους συγκεντρώσειον NaClOj (πάνω), NaBF4 (μέση) και Nal (κάτω) από τις τεχνικές 

SANS (αριστερά διαγράμματα) και SAXS (δεξιά διαγράμματα-εξομαλυμένα διαγράμματα).
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Σχήμα 8.83: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης I(Q) των μικυλίων του DPC 200 mM στην 
παρουσία εύρους συγκεντρώσείον N aI04 (πάνω), NaSCN (μέση) και NaCI04 (κάτω) από τις 

τεχνικές SANS (αριστερά διαγράμματα) και SAXS (δεξιά διαγράμματα-εξομαλυμένα
διαγράμματα).
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Σχήμα 8.84: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης I(Q) το»ν μικυλίων του DPC 200 m.M στην 
παρουσία εύρους συγκεντρώσειον NaRe04 (πάνω), NaPFfi (μεσαία) και NaBC24H2o (κάτιο) από τις 

τεχνικές SANS (αριστερά διαγράμματα) και SAXS (δεξιά διαγράμματα-εξομαλυμένα
διαγράμματα).
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Από τα αποτελέσματα των καμπύλών σκέδασης SANS παρατηρείται ότι με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη η ένταση σκέδασης μειώνεται, ιδιαίτερα στις μικρότερες 

τιμές του Q και το μέγιστο γίνεται πιο εμφανές. Το μέγιστο της καμπύλης μετατοπίζεται σε 

μεγαλύτερες τιμές του διανύσματος σκέδασης, Q. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την 

αύξηση των απωστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικυλίων. Εκτός από τις 

αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας, αναπτύσσονται και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 

λόγω της φόρτισης των μικυλίων από την "πρόσδεση" ιόντων του ηλεκτρολύτη.1 3| Στο Σχήμα 

8.85 φαίνεται πως αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις (μικρές τιμές του διανύσματος σκέδασης) 

μεταξύ των μικυλίων με την αύξηση της συγκέντρωσης του Nal. Αντίστοιχες παρατηρήσεις 

εξάγονται και από τα αποτελέσματα όλων των άλλων ηλεκτρολυτών με εξαίρεση τα ανιόντα 

F, στα οποία η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οδηγεί σε αύξηση της έντασης 

σκέδασης, καθώς επίσης και τα ανιόντα με τον ισχυρότερο χαοτροπικό χαρακτήρα PF6‘ και 

BC24H20" στα οποία οι καμπύλες σκέδασης μεταβάλλονται σε σημαντικό βαθμό όπως θα 

συζητηθεί στη συνέχεια.

Σχήμα 8.85: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης I(Q) των μικυλίων του DPC 200 mM 
παρουσία εύρους συγκεντρώσεων Nal από τις τεχνικές SANS.

Σημαντικές και ευδιάκριτες διαφορές εμφανίζονται παρουσία διαφορετικών ηλεκτρολυτών 

νατρίου, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι κυρίως τα ανιόντα προσροφούνται στις πολικές 

κεφαλές των λιπιδίων. Όσο πιο χαοτροπικό είναι το ανιόν τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

μεταβολές στις καμπύλες σκέδασης. Η σειρά αλληλεπίδρασης είναι σύμφωνη με τη σειρά 

Hofmeister.

Μεταβολές παρατηρούνται στις καμπύλες σκέδασης ακτίνων X με την παρουσία και την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη (Σχήματα 8.81-8.84). Στις πλείστες περιπτώσεις η 

αύξηση του ηλεκτρολύτη προκαλεί τη μείωση της έντασης σκέδασης. Μάλιστα πολύ μεγάλες
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μειώσεις παρατηρούνται στην παρουσία Nal, NalO.*, NaReO.4. Παρόλο που τα ανιόντα αυτά 

αλληλεπιδρούν με τα μικύλια σε μεγάλο βαθμό, (όπως φαίνεται από τα δεδομένα SANS), η 

μείωση της έντασης είναι μεγάλη και πιθανώς να οφείλεται και στην αλληλεπίδραση των 

ακτίνων X με τους βαρείς πυρήνες I και Re. Στην παρουσία NaPFf, παρατηρείται αύξηση της 

έντασης σκέδασης. Στην παρουσία N aB C ^^o  προοδευτικά γίνεται εμφανέστερο το μέγιστο 

της σκέδασης με αύξηση της συγκέντρωσης.

8.6.2.1 Εξαγωγή του Ηλεκτροστατικού Δυναμικού των Μ ικυλίων του DPC σαν 

Συνάρτηση του Είδους και της Συγκέντρωσης του Ηλεκτρολύτη.

Η εξαγωγή του επιφανειακού δυναμικού των μικυλίων ως συνάρτηση του είδους και της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της τεχνικής 

SANS με το πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT και των αποτελεσμάτων της SAXS με τη 

μέθοδο GIFT. Για κάθε συγκέντρωση ηλεκτρολύτη προσδιορίστηκε το φορτίο των μικυλίων 

και στη συνέχεια υπολογίζεται το ηλεκτροστατικό δυναμικό, \|/s, από την Εξίσωση 8.27.

ψ* = Λ ο ο Ρ Z/ u  Ρ \ Εξίσωση 8.274π ε ε0 R HS (1 + κ R HS)

όπου ζ το φορτίο, e το ηλεκτρικό φορτίο, κ το αντίστροφο μήκος Debye και Rhs η ακτίνα 

σκληρής σφαίρας.

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων SANS μέσω του προγράμματος FISH, εφαρμόστηκαν 

μοντέλα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικυλίων του DPC 200 mM που προέκυψαν 

απουσία ηλεκτρολύτη (Nag-70 , Η=6). Όπως όμως φάνηκε από τα αποτελέσματα του TRFQ η 

αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη οδηγεί σε μείωση του αριθμού συσσωμάτωσης, 

με προσεγγιστικά σταθερή κλίση dNagg/dCsait. Αόγω του ότι ο αριθμός συσσωμάτωσης 

απουσία ηλεκτρολυτών βρέθηκε από το TRFQ να είναι ίσος με 63, οι αριθμοί συσσωμάτωσης 

για κάθε συγκέντρωση ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις προσεγγίζονται 

σύμφωνα με τη σχέση: Nagg(TRFQ) x 70 / 63 για τα αποτελέσματα της 3'1' επίσκεψης στο 

Μόναχο και Nagg(TRFQ) x 74 / 63 για αυτά της 2ης επίσκεψης. Ο αριθμός εφυδάτωσης των 

λιπιδίων, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό του φορτίου, βρέθηκε να είναι 

ανεξάρτητος από την αλλαγή της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. Διάφορες προσπάθειες 

εξαγωγής του ηλεκτρικού δυναμικού έχουν δείξει ότι από κάπως διαφοροποιημένα μοντέλα 

ελλειψοειδών προκύπτουν παρόμοια φορτία, υποδεικνύοντας ότι μικρή απόκλιση από τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του “πρότυπου” μικυλίου δεν θα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 

τις τιμές του επιφανειακού δυναμικού. Αντίθετα η τιμή εφυδάτωσης που χρησιμοποιείται
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παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και επηρεάζει δραματικά το εκτιμώμενο φορτίο από την ανάλυση 

SANS. Για την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων του SAXS για τα μικύλια του DPC 

παρουσία ηλεκτρολυτών μέσω της GIFT χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα για μονοδιάσπαρτες 

φορτισμένες σφαίρες με διαφορετικές προσεγγίσεις για τις ηλεκτροστατικές αλληλπιδράσεις 

(Yukawa interaction, HNC closure και Yukawa interaction, RMS A closure), έτσι ώστε να 

συγκριθούν τα φορτία που θα προκύψουν από τον κάθε υπολογισμό αλλά και να συγκριθούν 

με τις αντίστοιχες παραμέτρους που υπολογίστηκαν από το SANS.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ανάλυση των πειραματικών δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν για κάθε ένα από τους ηλεκτρολύτες που μελετήθηκαν. Ας 

σημειωθεί ότι το σφάλμα στους προσδιορισμούς του προσδεδεμένου επιφανειακού φορτίου 

μέσω της ανάλυσης GIFT των πειραματικών δεδομένων του SAXS είναι ίσο με ±1.

8.6.2.1.1 Θειοκυανικό Νάτριο, NaSCN

Τα θειοκυανικά ανιόντα είναι αρκετά χαοτροπικά ανιόντα και συνεπώς αναμένεται να 

αλληλεπιδρούν ισχυρά με τα μικύλια του DPC.

8.6.2.1.1.1 Αποτελέσματα SANS

Στον Πίνακα 8.27 φαίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα της μοντελοποίησης των 

καμπύλών σκέδασης των μικυλιακών συστημάτων του DPC παρουσία εύρους συγκεντρώσεως 

του NaSCN με τη χρήση του προγράμματος FISH.

Πίνακας 8.27: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των 
μικυλίων του DPC παρουσία NaSCN με το πρόγραμμα FISH (Μη περιορισμός του R h s )·

Συγκέντριοση
NaSCN

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaSCN)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α'1

Na* R i i s

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο,
Ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

5
(2.6)

0.016 70 23.1 19.6 0.714 0.94 Εξαιρετική

10
(5.7)

0.024 70 22.5 19.6 0.714 1.7 Εξαιρετική

50
(39)

0.062 69-70 21.9 19.55 0.716 5.0 Εξαιρετική

100
(82)

0.091 69 21.5 19.55 0.716 7.7 Εξαιρετική

250
(237)

0.154 67 20.2 19.2 0.729 11.0 Εξαιρετική
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500
(500)

0.224 64 19.45 18.8 0.746 14.5
Οχι τόσο 
καλό στα 
μικρά Q

750
(756)

0.275 61 19.35 18.35 0.764 18.1
Οχι τόσο 
καλό στα 
μικρά Q

1000
(1023)

0.320 58 19.55 17.9 0.783 20.1
Οχι τόσο 
καλό στα 
μικρά Q

Όπως παρατηρείται από τον πιο πάνω πίνακα η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη 

οδηγεί σε σταδιακή μείωση της ακτίνας της φορτισμένης σκληρής σφαίρας, Rus, η οποία είναι 

πάντα μεγαλύτερη από το μεγάλο άξονα του πυρήνα των υδρόφοβων αλυσίδων. Πρέπει όμως 

να επισημανθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη τόσο πιο δύσκολη 

είναι η προσαρμογή των δεδομένων, ιδιαίτερα στις χαμηλές τιμές του διανύσματος σκέδασης, 

Q. Παρόλα ταύτα με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη παρατηρείται αύξηση 

του “προσδεδεμένου” φορτίου. Στην προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων της 

μοντελοποίησης πραγματοποιήθηκαν και επί πλέον υπολογισμοί με περιορισμό της ακτίνας 

της φορτισμένης σκληρής σφαίρας, Rhs έτσι ώστε να είναι ίση με τον μέσο όρο της σφαιρικής 

ακτίνας που δίνει όγκο ίσο με τον όγκο του μικυλίου. Οι κάπως μεγαλύτερες ακτίνες που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα καταρχάς τη βελτίωση της ποιότητας εναρμόνισης 

αλλά και την εξαγωγή κάπως μεγαλύτερων φορτίων ανά μικύλιο. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 8.28).

Ιΐίνακας 8.28: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaSCN με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της R h s ).

Συγκέντρίοση
NaSCN

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaSCN)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α '

Nag Rus

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνίον

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

5
(2.6)

0.016 70 23.0 19.6 0.714 0.95 Εξαιρετική

10
(5.7)

0.024 70 23.0 19.6 0.714 1.7 Εξαιρετική

00 
ο

0.062 69-70 22.95 19.55 0.716 5.4 Εξαιρετική

100
(85)

0.092 69 22.95 19.55 0.716 8.0 Εξαιρετική

454

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑ Μ ΙΚΥΛΙΑ TOY DPC

250
(232)

0.152 67 22.7 19.2 0.729 13.1 Καλή

500
(490)

0.221 64 22.4 18.8 0.746 17.5 Καλή

750
(745)

0.273 61 22.0 18.35 0.764 21.6 Καλή

1000
(1010)

0.318 58 21.6 17.9 0.783 22.9 Καλή

Στα διαγράμματα του Σχήματος 8.86 γίνεται σύγκριση των υπολογισθέντων φορτίων που 

προέκυψαν από τη μοντελοποίηση με τις δύο πιο πάνω προσεγγίσεις.

30

25

ο

§
3.

•S>
Β

C lΟ
θ

•  Μη περιορισμός RHS
•  Περιορισμός RHS

•  ;

• # j

: ·
•

; ·
••

*  ......;.............. ι .....

<r 1 ! ! 1
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Συγκέντρωση NaSCN, Μ
1.0

Σχήμα 8.86: Διαγράμματα του αριθμού του προσροφημένου επιφανειακού φορτίου ανά 
μικύλιο σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaSCN που προέκυψαν από μοντελοποίηση 

με τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την RhS με εφαρμογή του μοντέλου 
ελλειψοειδών σωματιδίων του προγράμματος FISH.

Παρόλο που οι τιμές για τον αριθμό των φορτίων ανά μικύλιο που προέκυψαν διαφέρουν, τα 

ηλεκτροστατικά επιφανειακά δυναμικά που υπολογίστηκαν, από τις δύο προσεγγίσεις δεν 

εμφανίζουν σημαντικές διαφορές (Σχήμα 8.87), γεγονός που οφείλεται στο ότι ο υπολογισμός 

της παραμέτρου αυτής εξαρτάται και από τη θέση της προσρόφησης των φορτίων στα μικύλια 

(ακτίνα RHs).
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1.0

Σχήμα 8.87: Διαγράμματα του ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του NaSCN που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τις δύο διαφορετικές

προσεγγίσεις για την R,is.

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaSCN η τιμή του ηλεκτροστατικού επιφανειακού 

δυναμικού αυξάνεται, ενώ για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0.1 Μ NaSCN παραμένει 

σχεδόν σταθερή. Αυτό οφείλεται στο ότι το αυξημένο επιφανειακό φορτίο θωρακίζεται 

αποτελεσματικά από τη διάχυτη στιβάδα των ιόντων που σχηματίζεται γύρω από το μικύλιο.

Το επιφανειακό φορτίο ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη 

υπολογίστηκε και μέσα από την ανάλυση με τη μέθοδο GIFT. Στους υπολογισμούς αυτούς 

χρησιμοποιήθηκε μοντέλο για μονοδιάσπαρτες φορτισμένες σφαίρες (Yukawa interaction, 

RMSA closure), στο οποίο το κλάσμα όγκου διατηρόταν σταθερό και ίσο με 0.088 (Ελέγχθηκε 

ότι μικρές μεταβολές (±3%) δεν επηρεάζουν τις υπολογισθείσες τιμές των φορτίων των 

μικυλίων).

Πίνακας 8.29: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των 
μικυλίων του DPC παρουσία NaSCN μέσω της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση Αντίστροφο Μέγιστη Αόγος Rhs Φορτίο, Ποιότητα
NaSCN Μήκος Απόσταση Αξόνων Ζ Εναρμόνισης

(Πραγματική Debye, κ PDDF
Συγκέντριοση

NaSCN)
mM Λ'1 Α Α

5
(2.6)

0.016 49.5 0.714 0.89
PDDF όχι 
τόσο καλό

10
(5.7)

0.024 0.714 24.0 1.7
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50
(39)

0.062 50.0 0.716 20.5 5.6 PDDF με
ελάχιστο

100
(82)

0.091 50.0 0.716 22.1 7.9
PDDF με
ελάχιστο

250
(237)

0.154 49.0 0.729 22.4 11.7
PDDF με 
ελάχιστο

500
(500)

0.224 49.0 0.746 22.4 14.1
PDDF με
ελάχιστο

750
(756)

0.275 49.0 0.764 20.8 19.1
PDDF με
ελάχιστο

1000
(1023)

0.320 49.0 0.783 20.8 20.8
PDDF με
ελάχιστο

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα η ακτίνα της φορτισμένης σκληρής σφαίρας, RiIS δεν 

μεταβάλλεται με κάποιο συστηματικό τρόπο με την αλλαγή της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να καθοριστεί, όπως στην περίπτωση του 

προγράμματος FISH, μιας και στην περίπτωση του PDDF από τους υπολογισμούς προκύπτει η 

μέγιστη δυνατή απόσταση μέσα στο μικύλιο, από την οποία δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα λόγω του ότι στις μεγάλες αποστάσεις εμφανίζεται συχνά ένα ελάχιστο (Σχήμα 

8 .88 ).

0.04

0 10 20 30 40 50

Απόσταση r, Α

Σχήμα 8.88: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά συστήματα του 

DPC παρουσία διαφόρων συγκεντριόσεων NaSCN.

Το επιφανειακό φορτίο ανά μικύλιο του DPC που προσδιορίστηκε από τη μέθοδο GIFT, έχει 

τιμές που συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αυτές που προέκυψαν από την ανάλυση με το 

FISH.
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Σχήμα 8.89: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της 
συγκέντρίοσης του NaSCN που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το πρόγραμμα

FISH και τη μέθοδο GIFT.

Είναι φανερό ότι όλοι οι πιο πάνω υπολογισμοί μπορούν να επαναληφθούν με άλλες 

παραδοχές π.χ. άλλο σχήμα μικυλίου, αλλαγή του αριθμού εφυδάτωσης, άλλος τρόπος 

αλλαγής του αριθμού συσσωμάτωσης με τη μεταβολή της συγκέντρωσης και του είδους του 

ηλεκτρολύτη, όμως κάτι τέτοιο δεν θα πρόσφερε κάτι καλύτερο. Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα 

των μικυλίων δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τον υπολογισμό του παράγοντα μορφής αλλά 

σημαντική παράμετρος είναι ο αριθμός εφυδάτωσης και η μη αλλαγή του με τη μεταβολή της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

8.6.2.1.1.2 Αποτελέσματα SAXS

Η παρουσία και η αύξηση της συγκέντρωσης του NaSCN βρέθηκε να επηρεάζει τις 

καμπύλες σκέδασης (Σχήμα 8.83) και συνεπώς αναμένεται να επηρεάζει και τις καμπύλες 

PDDF, όπως επιβεβαιώνεται στο Σχήμα 8.90 (για τους υπολογισμούς και από τα δύο μοντέλα). 

Σε όλες τις περιπτώσεις η ποιότητα της εναρμόνισης των δεδομένων ήταν αρκετά 

ικανοποιητική.
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0.020

0.005 Μ NaSCN 
0 01 Μ NaSCN 
0.05 Μ NaSCN 
0.1 Μ NaSCN 
0 25 Μ NaSCN 
0.5 Μ NaSCN
0 75 Μ NaSCN
1 0 Μ NaSCN

2 3 4

Α π ό σ τ α σ η  γ, π ιπ

0.020  ■ 

0.015 ■

-0.010

-0015

• 0.005 Μ NaSCN 
0 01 Μ NaSCN 
0.05 Μ NaSCN 
0 1 Μ NaSCN 
0.25 Μ NaSCN 
0.5 Μ NaSCN

• 0.75 Μ NaSCN 
1.0 Μ NaSCN

2 3 4

Α π ό σ τ α σ η ,  r, n m

Σχήμα 8.90: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X για τα μικυλιακά συστήματα 

του DPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaSCN από μοντέλα μονοδιάσπαρτων 
φορτισμένιον σφαιρών με αλληλεπιδράσεις Yukawa και HNC closure (αριστερά διάγραμμα)

και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaSCN φαίνεται να μειώνεται σε πολύ μικρό βαθμό 

η τιμή της μέγιστης απόστασης καταγραφής, ένδειξη του μεγέθους του μικυλίου, (Πίνακας 

8.30) ενώ από τα διαγράμματα του διαμικυλιακού παράγοντα δομής, S(Q) σαν συνάρτηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη (Σχήμα 8.91) επιβεβαιώνεται και η αύξηση των 

διαμικυλιακών άλληλεπιδράσεων λόγω της ανάπτυξης φορτίου στην επιφάνεια των μικυλίων.

α
ΰή
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--------- 0 .5  M  N a S C N
--------- 0 .7 5  M  N a S C N

1.0  M  N aS C N  

--------------- 1------------------------1--------------------------------I------------------------ —

2 3

Q, nm  1

Σχήμα 8.91: Διαγράμματα του διαμικυλιακού παράγοντα δομής, S(Q), ως συνάρτηση του 
διανύσματος σκέδασης Q για τα υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία NaSCN, όπιος 

προέκυψαν από την ανάλυση από μοντέλο μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa και HNC closure (αριστερά) και RMSA (δεξιά).

459

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Στον Πίνακα 8.30 φαίνονται οι τιμές του φορτίου ανά μικύλιο που προέκυψαν από τα δύο 

διαφορετικά μοντέλα.

ΙΙίνακας 8.30: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των ακτίνων 
X των μικυλίων του DPC παρουσία NaSCN μέσω των δύο μοντέλων (HNC και RMSA) της 
μεθόδου GIFT.

Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

Συγκέντρωση
NaSCN

mM

Μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure
Μέγιστη Απόσταση 

PDDF 
nm

Φορτίο,
ζ

Μέγιστη Απόσταση 
PDDF 
Nm

Φορτίο,
ζ

5 5.40 0.68 5.45 1.04
10 5.40 1.61 5.45 1.40
50 5.40 3.79 5.40 —

100 5.40 5.04 5.40 —
250 5.35 10.0 5.35-5.40 9.26
500 5.35 12.1 5.35-5.40 11.3
750 5.35 14.4 5.35 15.1
1000 5.30 18.8 5.30 18.5

Η αύξηση της συγκέντρωσης του NaSCN βρέθηκε να προκαλεί αύξηση του 

“προσδεδεμένου” φορτίου, αντίστοιχα όπως προέκυψε και από την ανάλυση δεδομένων SANS. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 8.92 τα υπολογισθέντα φορτία παρουσία NaSCN 

από το SAXS έχουν ελαφρώς μικρότερες τιμές από τα αντίστοιχα στο SANS (ανάλυση GIFT).

22 
20 
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ο 16
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0
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Συγκέντρωση NaSCN, Μ
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Σχήμα 8.92: Διαγράμματα του προσροφημένου επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο σαν 
συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaSCN που προέκυψε από μοντελοποίηση με τη μέθοδο GIFT

για τα αποτελέσματα SAXS και SANS.
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8.6.2.1.2 Υπερχλω ρ ικό  Ν άτρ ιο , N aC lO ^

Τα υπερχλωρικά ανιόντα εμφανίζουν και αυτά χαοτροπικό χαρακτήρα και η επίδραση τους 

στα μικύλια του DPC αναμένεται να είναι παρόμοια με τα θειοκυανικά. Για την ανάλυση 

εφαρμόστηκε η ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση του NaSCN.

8.6.2.1.2.1 Αποτελέσματα  S A N S

Στον Πίνακα 8.31 φαίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

μοντελοποίηση των πειραματικών δεδομένων του SANS με το πρόγραμμα FISH, χωρίς 

περιορισμό για την Rhs, ενώ στον Πίνακα 8.32 τα αποτελέσματα με περιορισμό της Rhs-

Πίνακας 8.31: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaCIO.i με το πρόγραμμα F1SH (Μη περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
NaC104

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaCIO.,)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α '

Nag R hs

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
Ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

5
(2.15)

0.0145 70 22.85 19.6 0.714 1.08
Όχι τόσο καλή 

στα μικρά Q
10

(5.4)
0.023 70 22.0 19.6 0.714 1.78

Όχι τόσο καλή 
στα μικρά Q

50
(38)

0.062 69 21.5 19.55 0.716 5.52 Εξαιρετική

100
(84.5)

0.092 68.5 21.45 19.43 0.721 8 .1 Εξαιρετική

250
(235)

0.153 66.5 21.6 19.14 0.731 1 1 .8 Καλή

500
(491)

0.222 63 21.2 18.6 0.751 15.8 Εξαιρετική

750
(758)

0.275 59.5 21.9 18.1 0.773 17.0 Εξαιρετική

1000
(1015)

0.321 56 23.0 17.5 0.797 21.0 Προβληματική

Στις μεγάλες συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη η προσπάθεια για μοντελοποίηση των 

αποτελεσμάτων εμφανίζει δυσκολίες, που οφείλονται στην αδυναμία διαχωρισμού των 

επιπτώσεων του αποκλειόμενου όγκου και των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. Με τον 

περιορισμό της Rhs, η ποιότητα εναρμόνισης βελτιώνεται ελάχιστα αλλά η σύγκλιση για την 

επίδραση 1 Μ του συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη παραμένει προβληματική και δεν μπορεί να 

βρεθεί μοναδική καλή λύση.
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Πίνακας 8.32: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaC104 με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
ISaC104

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaCIO,)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α 1

NaK Rhs

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

5
(2.05)

0.0144 70 23.0 19.6 0.714 1.1
Όχι τόσο καλή 

στα μικρά Q
10

(5.4)
0.023 70 23.0 19.6 0.714 1.8

Όχι τόσο καλή 
στα μικρά Q

50
(42)

0.060 69 22.9 19.55 0.716 5.85
Όχι τόσο καλή 

στα μικρά Q
100

(81.5)
0.090 68.5 22.8 19.43 0.721 8.85

Μέτρια στα 
μικρά Q

250
(232)

0.152 66.5 22.65 19.14 0.731 12.75 Εξαιρετική

500
(488)

0.221 63 22.25 18.6 0.751 17.45 Εξαιρετική

750
(754)

0.275 61 22.1 18.3 0.765 19.0 Εξαιρετική

1000
(1033)

0.321 56 21.55 17.5 0.797
16.3-
17.2

Όχι τόσο καλή

Στο Σχήμα 8.93 φαίνονται τα διαγράμματα PDDF για την περίπτωση του NaC10 4  από την 

ανάλυση για τα δεδομένα SANS. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaC10 4 , τα μικύλια 

του DPC φαίνεται να μειώνονται σε μέγεθος (Εξαίρεση αποτελούν το 50 και 100 mM).

0.05

0.04

ααCLε·c_
Ρ
c .

0.03

0.02

0.01

  0.005 M N aC 104

0.01 MNaCIO,
  0.05 Μ NaCIO.,

  0.1 M N a C 1 0 4

0.25 Μ NaClOj
  0.5 Μ NaC104
  0.75 Μ NaC104

1.0 Μ NaCI04

0 10 20 30 40 50

Απόσταση r, A

Σχήμα 8.93: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SANS για μικυλιακά διαλύματα DPC παρουσία

διαφόρων συγκεντρώσείον NaCI04.
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Ο αριθμός των φορτίων ανά μικύλιο, από τους τρεις διαφορετικούς υπολογισμούς, είναι 

ταυτόσημος με εξαίρεση τις ψηλότερες συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη όπου τα 

αποτελέσματα εμφανίζουν κάποια αβεβαιότητα.
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•  FISH -Π ερΐορισμός R™

•  G IFT
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Συγκέντρωση NaC104, Μ
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Συγκέντροκτη NaCl04, Μ

Σχήμα 8.94: Διαγράμματα του προσδεδεμένου επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά 
διάγραμμα) και του ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν 

συνάρτηση της συγκέντριοσης του NaCI04 που προέκυψαν από μοντελοποίηση των 
πειραματικών δεδομένων SANS με το πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.

Το επιφανειακό δυναμικό αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του N aCl04, ενώ σε 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0 .1 Μ παραμένει σχεδόν σταθερό όπως και στην περίπτωση 

του NaSCN (Η μείωση της τιμής του δυναμικού που παρατηρείται οφείλεται πιθανώς στη 

αδυναμία σωστής μοντελοποίησης των πειραματικών δεδομένων).

8.6.2.1.2.2 Αποτελέσματα SAXS

Οι καμπύλες PDDF από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων SAXS φαίνονται στο 

Σχήμα 8.95. Όπως και στην περίπτωση του NaSCN επηρεάζονται από την παρουσία και την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.
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--------  0  005 Μ NaC104

0 01 Μ NaCIO,

--------  0.1 Μ  N aCIO,

--------0.25 Μ  NaCIO,

--------  0.5 Μ  N aCIO,

1.0 Μ NaCIO,

Ω ΑΒ /  \
*Ρ
H  -0 .0 0 5  ■ 

-0  0 1 0

1 2

Απόσταση

4

r ,  n m

Σχήμα 8.95: Διαγράμματα p(r) ιος συνάρτηση της απόστασης r, PDDF, που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία διαφόρων 

συγκεντρώσεων NaCI04 από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa και HNC closure (αριστερά διάγραμμα) 

και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).

Από την ανάλυση μέσω της GIFT προέκυψαν και οι τιμές του φοτίου ανά μικύλιο από τα δύο 

διαφορετικά μοντέλα, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 8.33.

Πίνακας 8.33: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των 
μικυλίων του DPC στην παρουσία NaC104 μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση Μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με
NaCIO, αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure
Μέγιστη Φορτίο, ζ Μέγιστη Φορτίο, ζ

Απόσταση Απόσταση
PDDF PDDF

mM nm nm
5 5.40 1.72 5.40 0.990
10 5.40 1.96 5.40 0.917

100 5.40 5.94 5.40 6.36
250 5.40 11.8 5.40 10.8
500 5.40 14.0 5.35 13.8
750 5.40 12.5 5.35 14.5
1000 5.35 9.31 5.35 16.8

Από τον Πίνακα 8.33 αλλά και το διάγραμμα του Σχήματος 8.96 προκύπτουν οι εξής 

παρατηρήσεις: Το φορτίο ανά μικύλιο στην παρουσία NaC104 που προέκυψε από το SAXS 

έχει ελαφρώς μικρότερες τιμές από τις αντίστοιχες στο SANS. Επίσης οι τιμές του φορτίου
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που προέκυψαν από τα δύο μοντέλα για τα αποτελέσματα του SAXS εμφανίζουν διαφορετική 

συμπεριφορά. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη βρέθηκε 

ότι το φορτίο αυξάνεται στην περίπτωση του μοντέλου RMSA, ενώ στην περίπτωση του HNC 

παρατηρείται μέγιστο. Στην περίπτωση της HNC closure είναι πιθανό σε ψηλές συγκεντρώσεις 

να υπάρχουν προβλήματα προσαρμογής (π.χ διαχωρισμού ηλεκτροστατικών από 

αλληλεπιδράσεις σκληρής σφαίρας).

ο

Ηc_ο
—

20 

18 - 
16 - 
14 - 
12 -  

10 -  

8 - 
6
4 ■
2 if

• S A X S -H N C
•  SAXS-RMSA 

S A N S -R M S A

■t......

··>· ■ΐ..........

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Συγκέντρωση NaC104, Μ
1.2

Σχήμα 8.96: Διαγράμματα του αριθμοί) του προσροφημένου επιφανειακοί) φορτίου ανά μικύλιο 
σαν συνάρτηση της συγκέντρίοσης του N aC I04 που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τη μέθοδο

GIFT για τα αποτελέσματα από SAXS και SANS.

8.6.2.1.3 Υπεριωδικό Νάτριο, NaIC>4

Η παρουσία των υπεριωδικών ανιόντων επιδρά στο ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων 

του DPC.

8.6.2.1.3.1 Αποτελέσματα SANS

Οι μετρήσεις των καμπύλών σκέδασης νετρονίων παρουσία N aI04 είχαν πραγματοποιηθεί 

στο Μόναχο στη δεύτερη επίσκεψη όπου η ανάλυση των αποτελεσμάτων είχε υποδείξει κάπως 

μεγαλύτερο μέγεθος των μικυλίων DPC καθαρό. Στον Πίνακα 8.34 φαίνονται τα κυριότερα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το πρόγραμμα FISH, χωρίς περιορισμό 

για τη Rh$ και με περιορισμό της Rh$ των πειραματικών δεδομένων του SANS.
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Πίνακας 8.34: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία N al04 με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός ή μη περιορισμός 
της Rhs).

Συγκέντρίοση
N aI04

(Πραγματική
Συγκέντρωση

N aI04)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α 1

Ν.* R h s

Α

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(87)

0.093 71.5 23.3 19.5 0.705 7.35 Εξαιρετική

250
(234)

0.153 74.0 23.7 20.2 0.693 14.0 Καλή

250
(234)

0.153 70.0 23.4 19.6 0.712 12.4 Μέτρια

Η μέση τιμή του ηλεκτροστατικού δυναμικού στα 100 mM είναι ίση με 18.2 mV και στα 250 

mM ίση με 21.9 mV.

8.6.2.1.3.2 Αποτελέσματα SAXS

Στο Σχήμα 8.97 φαίνονται οι καμπύλες PDDF από την ανάλυση των πειραματικών 

δεδομένων SAXS, για τις οποίες προκύπτουν οι ίδιες παρατηρήσεις όπως και για τους 

προαναφερθέντες ηλεκτρολύτες.

Σχήμα 8.97: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF, που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία διαφόρων 
συγκεντρώσεων N aI04 από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με αλληλεπιδράσεις 

Yukawa και HNC closure (αριστερά διάγραμμα) και R.V1SA closure (δεξιά διάγραμμα).
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8.6.2.1.4 ΤετραφΟοροβορικό Νάτριο, NaBF4

Τα τετραφθοροβορικά ανιόντα προσροφούνται σε σημαντικό βαθμό στα μικύλια του DPC 

όπως προέκυψε από την ανάλυση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων SANS (Η επίδραση των 

τετραφθοροβορικών ανιόντων στα μικύλια του DPC δεν μελετήθηκε μέσω της τεχνικής 

SAXS)

8.6.2.1.4.1 Αποτελέσματα SANS

Στον Πίνακα 8.35 φαίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

μοντελοποίηση των πειραματικών δεδομένων του SANS με το πρόγραμμα FISH, χωρίς 

περιορισμό για την RHs, ενώ στον Πίνακα 8.36 τα αποτελέσματα με περιορισμό της τιμής της

ΙΙίνακας 8.35: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC στην παρουσία NaBF4 με το πρόγραμμα FISH (Μη περιορισμός της R h s ).

Συγκέντρωση
NaBF4

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaBF4)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α*

N»g Rhs

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(91)

0.095 69 22.45 19.5 0.718 5.9 Εξαιρετική

250
(250)

0.155 68 21.7 19.35 0.724 10.6 Εξαιρετική

500
(503)

0.224 65.5 22.4 19.0 0.737 13.7 Εξαιρετική

1000
(1026)

0.320 61 23.1 18.35 0.764 20.0 Καλή

Η εναρμόνιση των πειραματικών δεδομένων μέσω των μοντέλων αυτών ήταν πολύ καλή, 

όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα. Στο Σχήμα 8.98, φαίνονται τα διαγράμματα του φορτίου 

και του ηλεκτροστατικού δυναμικού των μικυλίων του DPC παρουσία αυξανόμενης 

συγκέντρωσης NaBF4.
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Πίνακας 8.36: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaBF4 με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs)·

Συγκέντρωση
NaBF4

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaBF4)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α'1

NaR R»S

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(91)

0.095 69 22.9 19.5 0.718 6.2 Εξαιρετική

250
(236)

0.154 68 22.8 19.35 0.724 11.9 Εξαιρετική

500
(501)

0.224 65.5 22.6 19.0 0.737 14.6 Εξαιρετική

1000
(1030)

0.321 61 22.0 18.35 0.764 20.7 Μέτρια
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Σχήμα 8.98: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά διάγραμμα) και του 
ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση της συγκέντρίοσης 

του NaBF4 που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.

Τα φορτία ανά μικύλιο που προέκυψαν, έχουν αρκετά όμοιες τιμές, με κάπως μεγαλύτερες 

αυτές που υπολογίστηκαν από τη μέθοδο GIFT. Η αύξηση της συγκέντρωσης του NaBF4 

οδηγεί σε πλατό του επιφανειακού ηλεκτροστατικού δυναμικού. Με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη υπάρχει και στην περίπτωση αυτή η γενική τάση της μείωσης 

του μεγέθους των μικυλίων του DPC, όπως φαίνεται από τα διαγράμματα PDDF (Σχήμα 8.99).
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Σχήμα 8.99: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF, που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SANS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaBF4.

8.6.2.1.5 Ιωδιούχο Νάτριο, Nal

Η παρουσία των ιωδιούχων ανιόντων επιδρά στο ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων 

του DPC.

8.6.2.1.5.1 Αποτελέσματα SANS

Κάπως διαφορετική συμπεριφορά εμφανίζουν τα ιωδιούχα ανιόντα στην παρουσία των 

μικυλίων του DPC και τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους δίνονται πιο κάτω:

Πίνακας 8.37: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC στην παρουσία Nal με το πρόγραμμα FISH (Μη περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
Nal

(Πραγματική
Συγκέντρωση

Nal)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α*

N„g R h s

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο,
Ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(91)

0.096 69.5 22.1 19.55 0.716 5.95 Εξαιρετική

250
(244)

0.156 68.5 21.3 19.43 0.721 10.1 Εξαιρετική

500
(488)

0.224 67 20.6 19.2 0.729 14.95 Εξαιρετική

750
(763)

0.276 65.5 20.2 19.0 0.737 18.1 Καλή

1000
(1024)

0.320 64 20.0 18.8 0.746 21.4 Καλή
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Σε όλες τις περιπτώσεις η ποιότητα εναρμόνισης ήταν πολύ ικανοποιητική. Το φορτίο που 

προκύπτει από τη μοντελοποίηση με το πρόγραμμα FISH εμφανίζει κάποιες διαφορές μεταξύ 

των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων (Πίνακες 8.37 και 8.38), ενώ τα φορτία από τη μέθοδο 

GIFT είναι σε αρκετά καλή συμφωνία.

Πίνακας 8.38: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC στην παρουσία Nal με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
Nal

(Πραγματική
Συγκέντρωση

Nal)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α 1

Ν„κ R.is

Α

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
Ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(91)

0.095 69.5 22.95 19.55 0.716 6.2 Εξαιρετική

250
(240)

0.155 68.5 22.8 19.43 0.721 11.0 Εξαιρετική

500
(493)

0.222 67 22.7 19.2 0.729 17.2 Καλή

750
(753)

0.274 65.5 22.6 19.0 0.737 20.9 Καλή

1000
(1012)

0.318 64 22.4 18.8 0.746 24.7 Καλή
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Σχήμα 8.100: Διαγράμματα του προσροφημένου επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά 
διαγράμματα) και του ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν 

συνάρτηση της συγκέντρωσης του Nal που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το 
πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.
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Η επίδραση των ανιόντων Γ στα μικύλια του DPC στις μικρότερες συγκεντρώσεις είναι 

μικρότερη από αυτή των SCN' και C104\  όπως άλλωστε αναμένεται με βάση του λιγότερο 

χαοτροπικό χαρακτήρα τους, όμως καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του Nal το φορτίο 

συνεχίζει να αυξάνεται και στις ψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκε να είναι πολύ παρόμοιο 

όπως αυτό στην παρουσία των SCN' και C104\

Το επιφανειακό ηλεκτροστατικό δυναμικό επίσης αυξάνεται και καταλήγει σε πλατό σε 

μεγαλύτερες όμως συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη.

Η αύξηση του ηλεκτρολύτη επηρεάζει και τις καμπύλες PDDF, οι οποίες μετατοπίζονται 

λίγο υποδεικνύοντας και πάλι κάποια πιθανή μικρή μείωση στο μέγεθος των μικυλίων.

Σχήμα 8.101: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SANS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσείον Nal.

8.6.2.1.5.1 Αποτελέσματα SAXS

Στο Σχήμα 8.102 φαίνονται οι καμπύλες PDDF των μικυλίων του DPC παρουσία 

αυξανόμενης συγκέντρωσης Nal. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των δεδομένων SAXS 

παρουσία της μεγαλύτερης συγκέντρωσης Nal δεν ήταν εφικτή, ενώ όπως θα φανεί και πιο 

κάτω και τα αποτελέσματα για 0.75 Μ, παρόλο που αναλύθηκαν, έδωσαν μη αναμενόμενες 

τιμές φορτίου. Αυτό πιθανώς να είναι αποτέλεσμα της ισχυρής αλληλεπίδρασης των ακτίνων 

X με τα άτομα του I.
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Σχήμα 8.102: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία διαφόρων 

συγκεντρώσείον Nal από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με αλληλεπιδράσεις 
Yukawa HNC closure (αριστερά διάγραμμα) και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη παρατηρείται μικρή μείωση στο 

μέγεθος της μέγιστης απόστασης PDDF, κάτι που πιθανά υποδεικνύει μικρή μείωση στο 

μέγεθος των μικυλίων, όπως προέκυψε και από τα αντίστοιχα αποτελέσματα του SANS.

Από την ανάλυση μέσω της GIFT προέκυψαν και οι τιμές του φορτίου ανά μικύλιο από τα 

δύο διαφορετικά μοντέλα, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 8.39.

Πίνακας 8.39: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X 
των μικυλίων του DPC παρουσία Nal μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
Nal

Μοντέλα μονοδιάσπαρτ(ον φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure

mM

Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
nm

Φορτίο, ζ Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
nm

Φορτίο, ζ

50 5.4 3.4 5.4 3.3
100 5.4 5.4 5.4 6.3
250 5.35-5.4 8.7 5.35 9.2
500 53.5 16.3 53 15.2
750 53 29.0* 53 33.0*
1000 Δεν κατέστη εφικτό να αναλυθούν τα δεδομένα.

* Αμφίβολες τιμές
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.39 προκύπτει ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη αυξάνεται το φορτίο των μικυλίων.
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Σχήμα 8.103: Διαγράμματα του αριθμού του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση 
της συγκέντρωσης του Nal που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τη μέθοδο GIFT για τα

αποτελέσματα από SAXS και SANS.

Οι τιμές του φορτίου ανά μικύλιο που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων SAXS 

είναι πολύ παρόμοιες με αυτές που βρέθηκαν από την αντίστοιχη ανάλυση του SANS. 

Απόκλιση παρατηρείται για τη συγκέντρωση 0.75 Μ, όπως φαίνεται και στο πιο πάνω 

συγκριτικό διάγραμμα, όπου και από τα δύο μοντέλα προέκυψαν πολύ μεγαλύτερες τιμές.

8.6.2.1.6 Χλωρικό Νάτριο, NaCIOj

Μικρότερη επίδραση στα μικύλια του DPC από τους ηλεκτρολύτες που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω αναμένεται να έχει το χλωρικό νάτριο.

8.6.2.1.6.1 Αποτελέσματα SANS

Το επιφανειακό φορτίο και το ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων του DPC παρουσία 

NaClOi φαίνονται στον Πίνακα 8.40 και στο Σχήμα 8.104.
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Πίνακας 8.40: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων SANS των μικυλίων 
του DPC παρουσία NaClO^ με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
NaClOj

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaClOj)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α 1

R..s

Α

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
Ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(100/94)

0.100 69.5 23.0 19.55 0.716 3.5 Μέτρια
0.097 74 23.5 20.2 0.693 5.1 Εξαιρετική

250
(253/249)

0.158 68.5 22.9 19.43 0.721 6.5 Μέτρια
0.158 72.5 23.6 20.0 0.700 8.65 Εξαιρετική

500
(510/503)

0.226 67 19.2 22.7 0.729 11.7 Μέτρια
0.224 71.5 23.55 19.85 0.705 15.4 Εξαιρετική

750
(768/765)

0.278 66 22.7 19.05 0.735 19.05 Καλή
0.277 70 23.4 19.64 0.711 19.5 Εξαιρετική

Οι μετρήσεις της σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία των υδατικών μικυλιακών 

συστημάτων του DPC στην παρουσία NaCIO}, παρόλο που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη 

περίοδο πραγματοποίησης πειραμάτων SANS, φάνηκε ότι μπορούν να προσαρμοστούν και να 

δώσουν καλά αποτελέσματα και με τα μικρότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικυλίων 

ιδιαίτερα στις ψηλότερες συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη (Κυρίως με περιορισμό της τιμής της 

Rns)-Ta υπολογιζόμενα φορτία που προκύπτουν από κάθε διαφορετικό υπολογισμό για την 

ίδια συγκέντρωση ηλεκτρολύτη φαίνεται να έχουν κάποια διαφορά της τάξης των 1-2 

μονάδων, όπως γίνεται αντιληπτό και από το διάγραμμα του Σχήματος 8.104. Διαφορά 

υπάρχει και στις τιμές του ηλεκτροστατικού δυναμικού.
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Σχήμα 8.104: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά διάγραμμα) και του 
ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση της συγκέντριοσης 

του NaCIO., που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το πρόγραμμα FISH.
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8.6.2.1.6.2 Αποτελέσματα SAXS

Τα διαγράμματα PDDF που προέκυψαν από την επεξεργασία των καμπύλών σκέδασης 

ακτίνων X των μικυλίων του DPC παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης NaC103 φαίνονται 

στο Σχήμα 8.105.

Σχήμα 8.105: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσείον NaCI03 από μοντέλα μονοδιάσπαρτίον 
φορτισμένων σφαιρών με αλληλεπιδράσεις Yukawa HNC closure (αριστερά διάγραμμα)

και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).

Μικρή μείωση στο συνολικό μέγεθος των μικυλίων αλλά και αύξηση του φορτίου ανά 

μικύλιο βρέθηκε να ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση (Πίνακα 8.41).

Πίνακας 8.41: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaCIOj μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
NaCIOj

mM

Μοντέλα μονοδιάσπαρτίον φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Υukaw a

HNC closure RMSA closure
Μέγιστη

Απόσταση
PDDF

nm

Φορτίο, ζ Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
nm

Φορτίο, ζ

50 5.4 2.6 5.4 1.2
100 5.4 3.7 5.4 —

250 5.4 9.6 5.4 9.4
500 5.35 13.1 5.35-5.4 12.2
750 5.35 10.9 5.35 13.5
1000 5.3 10.7 5.35 13.1
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Στο διάγραμμα του Σχήματος 8.106 γίνεται σύγκριση των φορτίων των μικυλίων όπως αυτά 

προέκυψαν από τη μέθοδο GIFT τόσο για τα δεδομένα του SANS όσο και του SAXS. (Πρέπει 

να σημειωθεί ότι μόνο οι καμπύλες σκέδασης νετρονίων για συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη 

0.25 και 0.5 Μ κατέστη δυνατόν να αναλυθούν με επιτυχία με τη μέθοδο GIFT). Και στην 

περίπτωση αυτή οι τιμές του φορτίου που προέκυψαν από τα δύο μοντέλα, για το SAXS, 

εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη βρέθηκε το φορτίο να αυξάνεται καταλήγοντας σε πλατό στην περίπτωση του 

μοντέλου RMSA, ενώ για το HNC παρατηρείται μέγιστο. Παρόλα ταύτα, συγκρίνοντας τις 

τιμές αυτές με τις τιμές GIFT που προέκυψαν από το SANS, φαίνεται να υπάρχει 

ικανοποιητική συμφωνία.
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Σχήμα 8.106: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του NaClOj που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τη μέθοδο GIFT για τα

αποτελέσματα από SAXS και SAMS.

8.6.2.1.7 Νιτρικό Νάτριο, NaNO.?

Μέσω των τεχνικών SAXS και SANS μελετήθηκε και η επίδραση των νιτρικών ανιόντων 

στα μικύλια του DPC.

8.6.2.1.7.1 Αποτελέσματα SANS 

Το επιφανειακό φορτίο και το ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων του DPC παρουσία 

NaNOj φαίνονται στον Πίνακα 8.42 και στο Σχήμα 8.107.
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Πίνακας 8.42: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaNOj με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
NaNOj

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaNO,)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α*

Na* Rus

Α

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(96)

0.0978 74 23.5 20.2 0.693 4.7 Εξαιρετική

250
(247)

0.158 73 23.6 20.05 0.698 7.9 Εξαιρετική

500
(506)

0.227 71 23.5 19.8 0.707 10.7 Εξαιρετική

750
(759)

0.276
70

(Η=7)
23.4 19.6 0.713 15.9 Εξαιρετική

Όπως γίνεται κατανοητό από τα πιο πάνω δεδομένα τα αποτελέσματα είναι πιο συμβατά με 

κάπως μεγαλύτερα μικύλια. (Ας σημειωθεί ότι οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη δεύτερη επίσκεψη στο Μόναχο όπου και τα δεδομένα για τα μικύλια του DPC μπορούν να 

εναρμονιστούν με μεγαλύτερο μέγεθος μικυλίων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση 

μέσω της μεθόδου GIFT, μέσα από την οποία για να ληφθούν ικανοποιητικές λύσεις η μέγιστη 

απόσταση καταγραφής θα έπρεπε να τεθεί ίση με 6 nm). Η εφαρμογή των μοντέλων με μη 

περιορισμό της Rhs δεν έδωσε λογικά αποτελέσματα για το φορτίο και για την ακτίνα Rhs και 

για το λόγο αυτό δεν γίνεται αναφορά στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα υπολογισθέντα 

φορτία και το ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων παρουσία των νιτρικών ανιόντων 

φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.107 σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη.
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Σχήμα 8.107: Διαγράμματα του αριθμού του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά 
διάγραμμα) και διαγράμματα του ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) 

σαν συνάρτηση της συγκέντριοσης του NaNO3 που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το
πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.

8.6.2.1.7.2 Αποτελέσματα SAXS

Οι τιμές του φορτίου από τη μέθοδο GIFT είναι κάπως μεγαλύτερες από αυτές που 

προέκυψαν από το FISH. Η επίδραση των νιτρικών ανιόντων στις καμπύλες PDDF (SAXS) 

φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.108.
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Σχήμα 8.108: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των καμπύλών δεδομένων SAXS για τα μικύλιακά συστήματα 
του DPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaN03 από μοντέλα μονοδιάσπαρτιον 

φορτισμένων σφαιρών με αλληλεπιδράσεις Yukawa HNC closure (αριστερά 
διάγραμμα) και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).
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Η αύξηση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη προκαλεί μικρή μεταβολή 

στο μέγεθος της μέγιστης απόστασης καταγραφής των διαγραμμάτων PDDF. Το φορτίο που 

προσροφάται ανά μικύλιο, το οποίο υπολογίστηκε από το μοντέλο HNC, αυξάνεται με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη (έως 0.25 Μ), και παρουσιάζει μέγιστο. Η 

ανάλυση με το μοντέλο RMSA έδινε πιο ασταθείς λύσεις ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη.

Πίνακας 8.43: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των ακτίνων 
X των μικυλίων του DPC παρουσία NaNOj μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
NaNOj

m.Vl

Μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure
Μέγιστη

Απόσταση
PDDF

nm

Φορτίο, z Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
nm

Φορτίο, z

50 54 2.56 54 0.605*
100 54 3.27 54 0.702*
250 54 12.8 53.5 11.1
500 53.5 11.1 53.5 10.4
750 53.5 8.77 53 **

1000 53 3.52 53 **

* Αμφίβολες λύσεις ** Ασταθείς λύσεις

Οι τιμές του φορτίου που προέκυψαν δεν συμφωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό με αυτές που 

προέκυψαν από την ανάλυση SANS.

8.6.2.1.8 Βρωμιούχο νάτριο, NaBr

Τα βρωμιούχα ανιόντα έχουν μικρότερη επίδραση στα μικύλια όπως άλλωστε αναμενόταν 

με βάση το χαρακτήρα τους.

8.6.2.1.8.1 Αποτελέσματα SANS

Η επίδραση των βρωμιούχων ανιόντων στα μικύλια του DPC μελετήθηκε μέσω του SANS 

και στον Πίνακα 8.44 δίνονται τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης των πειραματικών 

δεδομένων.
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Πίνακας 8.44: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaBr με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
NaBr

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaBr)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α 1

Nag Rhs

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Αόγος
Αξόνων

Φορτίο,
Ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(97)

0.0985 74 23.7 20.2 0.693 4.2 Εξαιρετική

250
(249)

0.158 73 23.6 20.1 0.697 8.2 Εξαιρετική

500
(506)

0.225 73 23.6 20.1 0.697 14.3 Εξαιρετική

750
(765)

0.277 73 23.6 20.1 0.697 19.1 Εξαιρετική

Και στην περίπτωση αυτή τα πειραματικά δεδομένα ήταν συμβατά με τα μεγαλύτερου 

μεγέθους μικύλια. (Μέτρηση κατά τη δεύτερη περίοδο). Στο Σχήμα 8.109 γίνεται σύγκριση 

των φορτίων που προέκυψαν από τη μέθοδο GIFT και τη FISH.
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Σχήμα 8.109: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά διάγραμμα) και του 
ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση της συγκέντρίοσης 

του NaBr που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.

8.6.2.1.8.2 Αποτελέσματα SAXS

Οι καμπύλες PDDF από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων της σκέδασης ακτίνων X 

στην παρουσία NaBr φαίνονται στο Σχήμα 8.110. Επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από την 

παρουσία και την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.
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Σχήμα 8.110: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία διαφόρων 
συγκεντρώσεων NaBr από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με αλληλεπιδράσεις 

Yukawa HNC closure (αριστερά διάγραμμα) και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).

Οι τιμές του φοτίου ανά μικύλιο που προέκυψαν από τα δύο διαφορετικά μοντέλα δίνονται 

στον Πίνακα 8.45.

Πίνακας 8.45: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaBr μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
NaBr

Μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure

m.M

Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
Nm

Φορτίο, ζ Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
nm

Φορτίο, ζ

50 5.4 2.0 5.4 0.90*

100 5.4 4.1 5.4 0.45*

250 5.4 14.8 5.4 9.3

500 5.4 12.6 5.4 11.0

750 5.35-5.4 9.4 5.35-5.4 12.0

1000 5.35-5.4 11.7 5.35-5.4 17.0

* Αμφίβολες λύσεις

Όπως προέκυψε από τις συγκεκριμένες προσπάθειες για ανάλυση των αποτελεσμάτων 

φάνηκε ότι υπήρχαν μεγαλύτερες δυσκολίες και αυτό πιθανώς να οφείλεται στη χαμηλότερη
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φόρτιση των μικυλίων στην παρουσία αυτών των ανιόντων. Τα φορτία που προέκυψαν 

ιδιαίτερα από το μοντέλο HNC δεν είχαν καθόλου σταθερές τιμές. Οι τιμές από το μοντέλο 

RMSA από το SANS βρέθηκαν να είναι μεγαλύτερες από ότι στην περίπτωση των 

αποτελεσμάτων του SAXS, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση της συγκέντρωσης του 

NaBr προκαλεί την συνεχή αύξηση του φορτίου.
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Σχήμα 8.111: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του NaBr που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τη μέθοδο GIFT για τα

αποτελέσματα από SAXS και SAMS.

8.6.2.1.9 Χλωριούχο νάτριο, NaCl

Μέσω των τεχνικών SAXS και SANS μελετήθηκε και η επίδραση των χλωριούχων ανιόντων 

στα μικύλια του DPC.

8.6.2.1.9.1 Αποτελέσματα SANS 

Η παρουσία NaCl επηρεάζει σε μικρό βαθμό τα μικύλια του DPC. Τα κυριότερα 

αποτελέσματα της ανάλυσης μέσω του προγράμματος FISH και GIFT, που προέκυψαν με 

μοντέλα για μονοδιάσπαρτες φορτισμένες σφαίρες, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
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Πίνακας 8.46: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaCl με το πρόγραμμα FISH (Μη περιορισμός του R|IS).

Συγκέντρωση
NaCl

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaCl)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α * '

Ν̂*8 R . . s

Α

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο, ζ Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(101)

0.100 70 23.2 19.6 0.714 2.9 Εξαιρετική

250
(256)

0.160 70 23.0 19.6 0.714 5.85 Εξαιρετική

500
(524)

0.229 69.5 23.45 19.55 0.716 7.7 Εξαιρετική

750
(783)

0.280 69.5 22.95 19.55 0.716 11.8
Καλή (εκτός 
από μεγάλα

Q )

1000
(...)

— 69 . . . 19.43 0.718 —

Καλή (εκτός 
από μεγάλα

Q )

Παρουσία NaCl οι ακτίνες σκληρής σφαίρας, Rhs, που προέκυψαν έχουν τιμές που είναι στο 

αναμενόμενο εύρος και συνεπώς δεν πραγματοποιήθηκαν εναρμονίσεις με τη δεύτερη 

προσέγγιση με περιορισμό του R hs- Παρουσία 1 Μ NaCl, η εναρμόνιση των δεδομένων έδωσε 

πολλαπλές λύσεις γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματική θωράκιση των 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων από την αύξηση του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα.

Στο Σχήμα 8.112 φαίνονται τα διαγράμματα PDDF διαφόρων συγκεντρώσεων του NaCl, τα 

οποία βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία μεταξύ τους και η μέγιστη απόσταση των μικυλίων 

φαίνεται να είναι ίση με 49-50 Α .  (Οι καμπύλες PDDF για συγκέντρωση 0.1 και 0.25 Μ 

προέκυψαν για αλληλεπιδράσεις μόνο σκληρής σφαίρας).
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0 10 20 30 40 50

Απόσταση r, Α

Σχήμα 8.112: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SANS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντριόσεων NaCl.

Τα φορτία που προέκυψαν από το πρόγραμμα GIFT δεν βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία 

με αυτά που προέκυψαν από το πρόγραμμα FISH, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο διάγραμμα 

του Σχήματος 8.113.
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Σχήμα 8.113: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά διάγραμμα) και του 
ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης 

του NaCl που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.

8.6.2.1.9.2 Αποτελέσματα SAXS

Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από το SAXS μέσω της μεθόδου GIFT έδωσε 

τα αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακα 8.47.
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Πίνακας 8.47: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων SAXS των μικυλίων 
του DPC παρουσία NaCl μέσω του μοντέλου φορτισμένων σφαιρο')ν HNC της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
NaCl

Μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa και HNC closure

mM
Μέγιστη Απόσταση PDDF 

nm
Φορτίο, ζ

50 54 2.15
100 54 4.29
250 54 11.0
500 54 18.8
750 53.5 9.72
1000 53.5 7.31

Το υπολογιζόμενο φορτίο ανά μικύλιο DPC παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης NaCl, 

από το μοντέλο HNC, βρέθηκε να αυξάνεται δημιουργώντας μέγιστο σε συγκέντρωση του 

NaCl ίση με 0.5 Μ. Όμως τα φορτία που βρέθηκαν έχουν αρκετά μεγάλες τιμές, μεγαλύτερες 

από αυτές που βρέθηκαν και στην περίπτωση της ανάλυσης των δεδομένων του SANS, κάτι 

που δεν είναι αναμενόμενο με βάση το χαοτροπικό χαρακτήρα των ιόντων. Για το σκοπό αυτό 

έγινε ανάλυση των δεδομένων τόσο του SAXS όσο και του SANS μέσω μοντέλου με 

παραδοχή ότι οι αλληλεπιδράσεις είναι μόνο σκληρής σφαίρας, από τα οποία προέκυψαν 

ισοδύναμες ή καλύτερες προσαρμογές των δεδομένων με Rhs ίσο με 2.3-2.5 nm.

Οι συναρτήσεις PDDF των μικυλίων του DPC παρουσία NaCl, όπως προέκυψαν από τις δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικυλίων φαίνονται στο Σχήμα

Σχήμα 8.114: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaCl από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών 
με αλληλεπιδράσεις Yukawa HNC closure (αριστερά διάγραμμα) και μονοδιάσπατων σφαιρών 

που αλληλεπιδρούν μέσω αλληλεπιδράσεων σκληρής σφαίρας (δεξιά διάγραμμα).
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Για την περίπτωση του NaCl, προκύπτει σαφώς η απορία αν τα φορτία που προέκυψαν από 

την ανάλυση GIFT για τα δεδομένα SANS και SAXS έχουν πραγματικό νόημα και ποιες είναι 

οι πραγματικές αβεβαιότητες.

8.6.2.1.10 Εξαφθοροφωσφορικό νάτριο, NaPF6

Τα εξαφθοροφωσφορικό ανιόντα έχουν ισχυρό χαοτροπικό χαρακτήρα και αναμένεται να 

αλληλεπιδρούν ισχυρά με τα διπολικά μικύλια του DPC. Η ισχυρή αυτή αλληλεπίδραση 

αντικατοπτρίζεται σ τις αντίστοιχες καμπύλες σκέδασης (Σχήμα 8.84) τόσο του SANS όσο και 

του SAXS.

8.6.2.1.10.1 Αποτελέσματα SANS

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων SANS μέσω μοντελοποίησης χρησιμοποιήθηκε η 

ακόλουθη στρατηγική. Αρχικά υπολογίστηκαν τα φορτία ως συνάρτηση της συγκέντρωσης για 

το κάπως μεγαλύτερο μέγεθος των μικυλίων (ελάχιστα μεγαλύτερα δισκοειδή μικύλια με 

αριθμό εφυδάτωσης ίσο με Η=7 και μέγιστη απόσταση ίση με 52 Α )  με μη περιορισμό και 

περιορισμό του R h s - Οι ίδιοι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν και για το μικρότερο μέγεθος 

των μικυλίων, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις της τρίτης φοράς στο Μόναχο. (Οι 

μετρήσεις SANS για τον ηλεκτρολύτη αυτό λήφθηκαν κατά τη 2η επίσκεψη στο Μόναχο).

ΙΙίνακας 8.48: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaPF6 με το πρόγραμμα FISH (Μη περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
NaPF6

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaPF6)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α"1

N»g Rhs

Α

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο, Ζ Ποιότητα
Εναρμόνισης

5
(2.0)

0.014
74

(Η=7)
25.2 20.2 0.693 1.18 Εξαιρετική

5
(2.2)

0.015
74

(Η=7)
24.0 20.2 0.693 1.23 Εξαιρετική

5
(2.15)

0.015
70

(Η=6)
27.2 19.6 0.714 1.07 Εξαιρετική

5
(2.3)

0.015
70

(Η=6)
23.0 19.6 0.714 1.03

10
(4.15)

0.020
74

(Η=7)
24.9 20.2 0.693 2.30 Εξαιρετική

10
(5.0)

0.022
74

(Η=7)
24.0 20.2 0.693 2.24 Εξαιρετική

10
(4.05)

0.020
70

(Η=6)
26.8 19.6 0.714 2.22 Εξαιρετική
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10
(4.9)

0.022
70

(Η=6)
23.0 19.6 0.714 1.95 Εξαιρετική

50
(33)

0.057
73

(Η=7)
25.1 20.05 0.698 7.3 Εξαιρετική

50
(34)

0.059
73

(Η=7)
24.0 20.05 0.698 6.8 Εξαιρετική

50
(32)

0.058
69

(Η=6)
25.8 19.5 0.718 7.3 Καλή

50
(35)

0.059
69

(Η=6)
23.0 19.5 0.718 6.2 medio

100
(77)

0.088
72

(Η=7)
25.8 19.9 0.703 10.85 Εξαιρετική

100
(82)

0.091
72

(Η=7)
23.55 19.9 0.703 9.3

Όχι πολύ 
καλή

100
(76)

0.087
68

(Η=6)
26.6 19.35 0.724 10.7 Καλή

100
(83)

0.091
68

(Η=6)
22.8 19.35 0.724 8.3 Κακή

150
(126)

0.112
71.5

(Η=7)
26.3 19.85 0.705 12.8 Εξαιρετική

150
(133)

0.115
71.5

(Η=7)
23.5 19.85 0.705 10.6 Κακή

150
(120)

0.110
67.5

(Η=6)
27.15 19.3 0.725 12.4 Καλή

150
(134)

0.116
67.5

(Η=6)
22.8 19.3 0.725 9.3 Κακή

250
(232)

0.152
70

(Η=7)
28.1 19.6 0.714 14.0 Εξαιρετική

250
(245)

0.157
70

(Η=7)
23.0 19.6 0.714 9.7 Κακή

250
(233)

0.152
66

(Η=6)
29.3 19.05 0.735 12.6 medio

250
(248)

0.157
66

(Η=6)
22.65 19.05 0.735 7.6 Κακή

350
0.17 68.5

(Η=7)
30.1 19.43 0.721 8.4 Καλή

350 68.5
(Η=7)

26.6 19.43 0.721

350 —
64.5

(Η=6)
— — — — Κακή

350 —
64.5

(Η=6)
— — — — Κακή
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Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι καλύτερη εναρμόνιση των δεδομένων μπορεί να γίνει 

στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη, ενώ στις ψηλότερες συγκεντρώσεις 

παρατηρούνται αρκετές δυσκολίες. Στις μεγάλες συγκεντρώσεις του NaPF6, τα φορτία ανά 

μικύλιο που υπολογίστηκαν με περιορισμό της R hs, βρέθηκαν να μειώνονται τόσο για τα 

μικρότερα όσο και για τα μεγαλύτερα μικύλια, κάτι που δεν βρέθηκε να ισχύει για κανένα 

άλλο ηλεκτρολύτη από τους υπολογισμούς με το πρόγραμμα FISH.

Η ανάλυση GIFT έδωσε τα διαγράμματα PDDF, τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 8.115.

Σχήμα 8.115: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF, που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SANS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία

διαφόρων συγκεντρώσείον NaPF6.

Από τα διαγράμματα PDDF για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50 mM φαίνεται ότι με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του NaPFfi το μέγεθος των μικυλίων αυξάνεται. Αυτό βρίσκεται σε 

αντίθεση με τα αποτελέσματα των αριθμών συσσωμάτωσης, όπου βρέθηκε μείωση του 

αριθμού συσσωμάτωσης με την αύξηση της συγκέντρωσής του. Η αύξηση αυτή στο μέγεθος 

δεν οφείλεται σε αλλαγή του αριθμού εφυδάτωσης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του 

EPR. Τα αποτελέσματα αυτά, αλλά και η δυσκολία ανάλυσης των αποτελεσμάτων ιδιαίτερα 

στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του NaPF6, είναι πιθανόν να οφείλονται σε αδυναμία του 

εφαρμοζόμενου μοντέλου να περιγράφει την αλληλεπίδραση των μικυλίων με τα ισχυρά 

χαοτροπικά ανιόντα, ιδιαίτερα στις ψηλότερες συγκεντρώσεις. Τα ανιόντα αυτά είναι δυνατόν 

να προκαλούν σημαντικές δομικές αλλαγές στα μικύλια λόγω της προσρόφησης τους στη 

διπολική περιοχή των μικυλίων, είτε να δημιουργούν μια επιπλέον στιβάδα ιόντων γύρω από 

το μικύλιο, οπότε για την ανάλυση απαιτείται η χρήση μοντέλου τριών στιβάδων.
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Τα φορτία που υπολογίστηκαν από τις δύο διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης φαίνονται 

διαγραμματικά στο πιο κάτω σχήμα.

Ν

Ο

■Ρ

■a
a

G .ο
e

25

20 -

15 -

10 -

5 ■

FISH-Μη περιορισμός R, Nag=74 
FISH-Περιορισμός R, Nag=74 
FISH-Μη περιορισμός R, Nag=70 
FISH-Περιορισμός R, Nag=70 
GIFT

*

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Συγκέντρωση NaPF M

Σχήμα 8.116: Διαγράμματα του προσροφημένου επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο 
σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaPF6 που προέκυψαν από μοντελοποίηση με το

πρόγραμμα F1SH και τη μέθοδο GIFT.

8.6.2.1.10.2 Αποτελέσματα SAXS

Η επίδραση των εξαφθοροφωσφορικών ανιόντων στα μικύλια του DPC μελετήθηκε και 

μέσω της τεχνικής SAXS. Οι καμπύλες PDDF που προέκυψαν φαίνονται στα διαγράμματα του 

Σχήματος 8.117.

  0.005 Μ NaPF,

 001 Μ NaPF6

 0.05 Μ NaPF,

 0 .1 Μ NaPF,

0.15 Μ NaPF, 

0.25 Μ NaPF, 

0.35 Μ  NaPF,

0015

§ 0.010
Ω

0.005
©
£ 0 000

‘ C5

-0.010

-0.015
0 1 2 3 4 5

Α πόσ τα σ η , r. nm

1 2  3 4

Α π ό σ τα σ η , r, nm

0.025

0020

u .  0.015 
α
g  0.010

ϋ  0.005Μ
0.000

%
H  -0.005 

-0.010

-0.015
0

  0 005 Μ NaPF,

001 Μ NaPF,

  0 05 Μ NaPF,

 0.1 Μ NaPF,

 0.15 Μ NaPF,

 0.25 Μ  NaPF,

 0.35 Μ NaPF,

Σχήμα 8.117: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία διαφόρων 
συγκεντρίόσείον NaPF,, από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με αλληλεπιδράσεις 

Yukawa HNC closure (αριστερά διάγραμμα) και RMSA closure (δεξιά διάγραμμα).
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Η αύξηση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη προκαλεί μια πολύ μικρή 

μεταβολή στο μέγεθος της μέγιστης απόστασης καταγραφής των διαγραμμάτων PDDF και 

συγκεκριμένα αύξηση (Πίνακας 8.49), κάτι αντίστοιχο και με τα διαγράμματα PDDF του 

SANS. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των καμπύλων σκέδασης για τις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις ήταν και σε αυτή την περίπτωση πιο δύσκολη. Στον Πίνακα 8.49 δίνονται τα 

φορτία που προσροφούνται ανά μικύλιο, τα οποία υπολογίστηκαν από τα μοντέλα HNC και 

RMSA.

Πίνακας 8.49: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaPF6 μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
NaPF6

mM

Μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure
Μέγιστη

Απόσταση
PDDF

nm

Φορτίο, ζ Μέγιστη
Απόσταση

PDDF
nm

Φορτίο, ζ

5 5.4 0.5 5.4 0.6
10 5.4 2.5 5.4 1.3
50 5.4 5.8 5.4 5.1
100 5.4 6.8 5.4 5.8
150 5.45 6.0 5.4 6.1

250 & 350 * * * *

* Ασταθείς λύσεις

Τα φορτία που υπολογίστηκαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ μικρότερα από 

αυτά που προέκυψαν από τα αποτελέσματα του SANS (Σχήμα 8.118), ιδιαίτερα στις 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, καθώς επίσης και από τους άλλους ηλεκτρολύτες που 

μελετήθηκαν κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο με βάση τη θέση των συγκεκριμένων ανιόντων 

στη σειρά Hofmeister.

490

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑ Μ ΙΚΥΛΙΑ TOY DPC
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•
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0.0 0.1 0.2 0.3
Συγκέντρωση NaPF6, M

Σχήμα 8.118: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά διάγραμμα) 
και του ηλεκτροστατικού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης 

του NaPF6 που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τη μέθοδο GIFT για τα αποτελέσματα
από SAXS και SANS.

Τα πιο πάνω προβλήματα στον υπολογισμό των φορτίων πιθανώς να οφείλονται στην 

αδυναμία της μεθόδου ανάλυσης για περιγραφή της ισχυρής αλληλεπίδρασης των μικυλίων 

DPC με τα ανιόντα αυτά, καθώς επίσης και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων ιδιαίτερα στις 

μεγαλύτερες τιμές του διανύσματος σκέδασης.

8.6.2.1.11 Υπερρηνικό νάτριο, N aR e04

Το υπερρηνικό ανιόν εμφανίζει ισχυρό χαοτροπικό χαρακτήρα και συνεπώς αναμένεται να 

αλληλεπιδρά ισχυρά με τα μικύλια του DPC.

8.6.2.1.11.1 Αποτελέσματα SANS 

Τα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία NaRe04 μελετήθηκαν μέσω της σκέδασης 

νετρονίων υπό μικρή γωνία μόνο στο κέντρο LLB και για το λόγο αυτό θα γίνει αναφορά στα 

αποτελέσματα αυτά, παρόλο που υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την ποιότητα των 

δεδομένων (Δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή ταύτιση των πειραματικών δεδομένων στις χαμηλές 

τιμές Q με αυτές στις ψηλότερες τιμές Q-Σχήμα 8.84).
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Πίνακας 8.50: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaRe04 με το πρόγραμμα FISH (Περιορισμός της Rhs).

Συγκέντρωση
NaRe04

(Πραγματική
Συγκέντρωση

NaRe04)
mM

Αντίστροφο 
Μήκος 

Debye, κ

Α 1

N a * Riis

A

Μεγάλος
Αξονας

Α

Λόγος
Αξόνων

Φορτίο,
ζ

Ποιότητα
Εναρμόνισης

100
(84)

0.092 88 24.4 22.05 0.64 10.3 Εξαιρετική

250
(235)

0.153 86 23.7 21.7 0.645 15.8 Εξαιρετική

500
(494)

0.223 84 22.7 21.5 0.65 21.7 Εξαιρετική

Καλές εναρμονίσεις μπορούν να επιτευχθούν για μικύλια με μεγαλύτερο μέγεθος, με 

μεγαλύτερο αριθμό συσσωμάτωσης και μικρότερο λόγο αξόνων 0.64-0.65. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από το FISH είναι συμβατά με τη μέγιστη απόσταση που προέκυψε από την 

ανάλυση GIFT και τιμές γύρω στα 56 Α .  (Στα διαγράμματα του Σχήματος 8.119 φαίνονται τα 

διαγράμματα PDDF όταν η μέγιστη απόσταση περιοριστεί για τιμές μικρότερες των 55 Α  

(διάγραμμα αριστερά) και όταν αυτή αφεθεί στα 60 Α  (διάγραμμα δεξιά)).

Σχήμα 8.119: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν από την 
ανάλυση GIFT των καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaRe04.

Με την αύξηση της συγκέντρωσης των υπερρηνικών ανιόντων το φορτίο ανά μικύλιο του 

DPC αυξάνεται όπως προέκυψε από την ανάλυση FISH και GIFT, η οποία έδωσε 

αποτελέσματα που βρίσκονται σε αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ τους.
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Σχήμα 8.120: Διαγράμματα του προσροφημένου επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο (αριστερά 
διάγραμμα) και του ηλεκτροστατικού επιφανειακού δυναμικού (δεξιά διάγραμμα) σαν 
συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaRe04nou προέκυψαν από μοντελοποίηση με το

πρόγραμμα FISH και τη μέθοδο GIFT.

8.6.2.1.11.2 Αποτελέσματα SAXS

Η επίδραση των υπερρηνικών ανιόντων στα μικύλια του DPC μελετήθηκε και μέσω της 

τεχνικής SAXS. Η παρουσία και η αύξηση της συγκέντρωσης του N aRe04 επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τις καμπύλες σκέδασης (Σχήμα 8.84), των οποίων η ένταση σκέδασης 

μειώνεται αισθητά. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην ισχυρή αλληλεπίδραση των ακτίνων X με 

τα άτομα του Re. Οι καμπύλες που προέκυψαν φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 

8 . 121 .

Σχήμα 8.121: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF, που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaRe04 από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων 
σφαιρών με αλληλεπιδράσεις Yukawa HNC closure (αριστερά διάγραμμα) και RMSA

closure (δεξιά διάγραμμα).
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Η αύξηση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη (ιδιαίτερα για C > 0.5 Μ), 

φαίνεται να προκαλεί σημαντικές δομικές αλλαγές στα μικύλια του DPC, αφού μειώνεται 

πολύ σημαντικά η μέγιστη απόσταση καταγραφής των διαγραμμάτων PDDF όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 8.51. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των καμπύλων σκέδασης για τις 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ήταν και σε αυτή την περίπτωση πολύ δύσκολη και δεν 

προέκυψαν τιμές του προσροφημένου φορτίου για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0.5 Μ.

Πίνακας 8.51: Κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των καμπύλών σκέδασης ακτίνων X 
των μικυλίων του DPC παρουσία NaRe04 μέσω των δύο μοντέλων της μεθόδου GIFT.

Συγκέντρωση
NaRe04

Μοντέλα μονοδιάσπαρτιον φορτισμένων σφαιρών με 
αλληλεπιδράσεις Yukawa

HNC closure RMSA closure

mM

Μέγιστη 
Απόσταση PDDF 

nm

Φορτίο, ζ Μέγιστη 
Απόσταση PDDF 

nm

Φορτίο, ζ

10 5.4 2.1 5.4 1.3
50 5.4 5.4 5.4 5.1
100 5.4 8.4 5.4 7.3
250 5.35 12.7 5.35 10.9
500 5.0 . . . 4.9 —

750 4.74 — —

1000 4.25 — —

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη τα φορτία που υπολογίστηκαν 

αυξάνονται, όμως και σε αυτή την περίπτωση είναι κάπως μικρότερα από αυτά που 

προέκυψαν από τα αποτελέσματα του SANS (Σχήμα 8.122).

Ν

θ'
Ί
3 .

-a
e

α .c
θ

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

•  S A X S -H N C

• S A X S -R M S A
•  S A N S -R M S A

1.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Συγκέντρωση N aRe04, Μ

Σχήμα 8.122: Διαγράμματα του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της 
συγκέντριοσης του NaRe04 που προέκυψαν από μοντελοποίηση με τη μέθοδο GIFT για τα

αποτελέσματα από SAXS και SANS.
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Όπως και στην περίπτωση του NaPF6, τα προβλήματα στον υπολογισμό των φορτίων 

παρουσία NaRe04 πιθανώς να οφείλονται στην αδυναμία της μεθόδου ανάλυσης για 

περιγραφή της ισχυρής αλληλεπίδρασης των μικυλίων DPC με τα ανιόντα αυτά (τα οποία 

φαίνεται να προκαλούν δομικές μεταβολές στα μικύλια), καθώς επίσης και στην ποιότητα των 

αποτελεσμάτων ιδιαίτερα στις μεγάλες τιμές του Q.

8.6.2.1.12 Τετραφαινυλοβορικό νάτριο, NaBC24H2o

Η επίδραση των ισχυρών χαοτροπικών τετραφαινυλοβορικών ανιόντων στα μικύλια του 

DPC μελετήθηκε αρχικά μέσω της τεχνικής SANS και ακολούθως μέσω της SAXS.

8.6.2.1.12.1 Αποτελέσματα SANS

Οι καμπύλες έντασης σκέδασης, I(Q) που λήφθηκαν σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

NaBC24H2oφαίνονται στο Σχήμα 8.123.

14

12 

10 

'§ 8 

S  6

4

2

0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Q, Α"'

D P C  2 0 0  m M  
0 .0 0 5  Μ  N a B C :4H ;o

0 .0 2 5  Μ  N a B C 24H ,0 

0 .0 3 5  Μ  N a B C ,4H ,0

Σχήμα 8.123: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης νετρονίων I(Q) των μικυλίων του DPC 
200mM παρουσία εύρους συγκεντρώσεων NaBC24H2u.

Η αύξηση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη προκαλεί σημαντικές και 

ευδιάκριτες μεταβολές στις καμπύλες σκέδασης νετρονίων. Το μέγιστο της καμπύλης γίνεται 

εντονότερο ενώ η τιμή της έντασης στις μικρότερες τιμές του διανύσματος σκέδασης Q 

μειώνεται σε μεγάλο βαθμό υποδεικνύοντας τις αυξημένες ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μικυλίων λόγω της προσρόφησης των ανιόντων στη διπολική περιοχή. Η πιο πάνω 

μορφή των καμπύλών σκέδασης είναι χαρακτηριστική για ιοντικά μικυλιακά συστήματα. Είναι 

δυνατόν όμως και τα συγκεκριμένα ανιόντα να προκαλούν σημαντικές δομικές αλλαγές στα 

μικύλια του DPC. Γι’ αυτό υπάρχουν ενδείξεις τόσο από τις μετρήσεις 'Η NMR όσο και από
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τα αποτελέσματα TRFQ από τα οποία βρέθηκε ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

συγκεκριμένου ηλεκτρολύτη μειώνεται σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός συσσωμάτωσης.

8.6.2.1.12.2 Αποτελέσματα SAXS

Η προσπάθεια ανάλυσης των δεδομένων της σκέδασης των ακτίνων X μέσω της μεθόδου 

GIFT έδωσε τις καμπύλες PDDF που φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.124.

Σχήμα 8.124: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT των δεδομένων SAXS για τα μικυλιακά συστήματα του DPC 

παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaBC24H2o από μοντέλα μονοδιάσπαρτων φορτισμένων 
σφαιρών με αλληλεπιδράσεις Yukawa και HNC closure.

Από αυτά προκύπτει ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του NaBC24H2o προκαλεί αύξηση στο 

μέγεθος των μικυλίων του DPC κάτι που δεν συμφωνεί με αποτελέσματα από άλλες τεχνικές. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι συμβαίνει στα μικύλια του DPC παρουσία 

αυτών των πολύ μεγάλων ανιόντων και συνεπώς η ανάλυση και εξαγωγή του ηλεκτροστατικού 

επιφανειακού δυναμικού των μικυλίων στην περίπτωση αυτή δεν έχει επιτευχθεί.

8.6.2.1.13 Φθοριούχο νάτριο, NaF

8.6.2.1.12.1 Αποτελέσματα SANS

Η αύξηση της συγκέντρωσης του NaF έχει διαφορετική επίδραση στην ένταση σκέδασης 

των μικυλίων του DPC που φαίνεται στο Σχήμα 8.125.
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Σχήμα 8.125: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης νετρονίων 1(Q) των μικυλίων του DPC 
200ηιΜ παρουσία εύρους συγκεντρώσειον NaF.

Η παρατηρούμενη αύξηση της έντασης θα μπορούσε να αποδοθεί στη μείωση της 

εφυδάτωσης των διπολικών κεφαλών (ασθενέστερες απωστικές αλληλεπιδράσεις σκληρής 

σφαίρας) λόγω του ότι και το κατιόν νατρίου αλλά και το ανιόν φθορίου είναι πολύ υδρόφιλα 

και θα μπορούσαν να αφυδατώσουν τα μικύλια. Για τον έλεγχο της πιο πάνω υπόθεσης 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση με τη μέθοδο IFT, για την οποία τόσο τα κατιόντα νατρίου όσο 

και τα ανιόντα φθορίου θεωρούνται ότι δεν προσροφούνται στα μικύλια και συνεπώς δεν 

αναπτύσσονται ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Coulomb. (Με χρησιμοποίηση μοντέλου 

που περιλαμβάνει ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις το φορτίο των μικυλίων προέκυπτε ίσο 

με μηδέν). Στο Σχήμα 8.126 φαίνονται τα διαγράμματα PDDF για τρεις συγκεντρώσεις του 

NaF.

Απόσταση r, Α

Σχήμα 8.126: Διαγράμματα p(r) ως συνάρτηση της απόστασης r, PDDF που προέκυψαν 
από την ανάλυση GIFT τοιν καμπύλών σκέδασης νετρονίων για τα μικυλιακά συστήματα 

του DPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaF.
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Οι καμπύλες PDDF δεν επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την αλλαγή της 

συγκέντρωσης του NaF και από αυτές φαίνεται ότι το μέγεθος των μικυλίων είναι κάπως 

μεγαλύτερο από αυτό που αναμενόταν με μέγιστη απόσταση ίση με 53 Α. Η αύξηση του 

μεγέθους των μικυλίων μπορεί να είναι αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού συσσωμάτωσης, 

ή της αύξησης της εφυδάτωσης ή απλά της αλλαγής του σχήματος των μικυλίων. Το κλάσμα 

όγκου που προέκυψε για τα μικύλια του DPC κυμαινόταν μεταξύ 0.88 και 0.92, και η Rhs 

ήταν ίση με 24.0-24.5, υποδεικνύοντας ότι η κατάσταση εφυδάτωσης των μικυλίων παραμένει 

η ίδια και σύμφωνη με 6-7 μόρια νερού ανά λιπίδιο. Έγιναν επίσης προσπάθειες για ανάλυση 

των καμπύλών αυτών και μέσω του προγράμματος FISH, όμως λόγω του ότι δεν προέκυψε 

κάποιο ξεκάθαρο αποτέλεσμα δεν θα γίνει αναφορά σε αυτά.

8.6.2.1.14 Χλωριούχα άλατα κατιόντων

Στα πλαίσια της Διδακτορικής αυτής Διατριβής μελετήθηκε και η επίδραση των διαφόρων 

κατιόντων (Li', Na , Κ ’ και ΝΉ4+) στα μικύλια του DPC μέσω της SANS.

8.6.2.1.14.1 Αποτελέσματα SANS

Οι καμπύλες σκέδασης νετρονίων των ηλεκτρολυτών LiCl, KC1 και NH4C1 φαίνονται στο 

Σχήμα 8.127.
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Σχήμα 8.127: Διαγράμματα των καμπύλών σκέδασης νετρονίων I(Q) των μικυλίων του DPC 
200mM παρουσία εύρους συγκεντρώσεων LiCl, NaCl, KCl και NH4C1.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής, έτσι ώστε να 

διευκρινισθεί ο ρόλος του κατιόντος στις αλληλεπιδράσεις ιόντων λιπιδίων. Μπορεί όμως 

κανείς να παρατηρήσει ότι οι αλληλεπιδράσεις είναι αρκετά ασθενείς, καθώς οι καμπύλες
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σκέδασης λίγο αποκλίνουν από εκείνη του καθαρού D20 . Η πιθανή ταυτόχρονη ρόφηση 

ανιόντων και κατιόντων στα μικύλια δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σωστά με τα παρόντα 

διαθέσιμα μοντέλα.

8.7 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Φορτίων από SANS, SAXS, DLS.

Το επιφανειακό φορτίο και το ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων του DPC παρουσία 

ηλεκτρολυτών προσδιορίστηκε μέσα από την κατάλληλη θεωρητική ανάλυση τόσο των 

πειραματικών δεδομένων που προέκυψαν από τη δυναμική σκέδαση φωτός όσο και αυτών από 

τη σκέδαση νετρονίων και ακτίνων X υπό μικρή γωνία. Οι τιμές που έχουν βρεθεί από κάθε 

τεχνική αναφέρονται σε προηγούμενο Υποκεφάλαιο. Στους Πίνακες 8.52, 8.53 και 8.54 

φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του επιφανειακού φορτίου και στους Πίνακες 8.55 και 

8.56 οι τιμές του ηλεκτροστατικού δυναμικού των μικυλίων. (Για τα αποτελέσματα του SANS 

δίνονται οι τιμές οι οποίες προέκυψαν από την ανάλυση με το πρόγραμμα FISH, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των δυναμικών κατανομής).

Πίνακας 8.52: Τιμές του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο των μικυλίων DPC σαν συνάρτηση 
του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, που προέκυψαν από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων DLS.

Είδος

ΙΙλεκτρολύτη
C||/xk

Μ NaSCN NaC104 N a I0 4 NaC103 Ciji.r.K
M NaPF6 NaBC24H2o

Ηλεκτροστατικό
Δυναμικό

0 0 0 0 0 0 — 0
0.10 3.4 4.0 3.3 1.4 0.005 — 1.1
0.25 5.6 6.3 4.2 3.1 0.010 — 1.6
0.50 6.7 8.4 — 3.8 0.015 — 2.3
0.75 8.6 9.9 — 4.7 0.025 — 3.25
1.0 9.4 10.65 — — 0.035 — 3.7
— — — — — 0.05 3.5 —

— — — — — 0.10 4.8 —

— — — — — 0.15 5.7 —

— — — — — 0.25 6.4 —
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Πίνακας 8.53: Τιμές του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο των μικυλίων DPC σαν συνάρτηση 
του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, που προέκυψαν από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτιον SANS (πρόγραμμα FISH).

^ηίίκ
Μ NaSCN NaClO-ι NaIO.i NaBF4 Nal NaClOj

0 0 0 0 0 0 0
0.005 0.95 1.1 — — — —

0.01 1.7 1.8 — — — —

0.05 5.4 5.85 — — — —

Φορτίο ανά 
Μικύλιο

0.10 8.0 8.85 7.35 6.2 6.2 5.1
0.15 — — — — — —

0.25 13.1 12.75 12.4 11.9 11.0 8.65
0.50 17.5 17.45 — 14.6 17.2 15.4
0.75 21.6 19.0 — 20.9 19.5

1.0 22.9
16.3-
17.2

— 20.7 24.7 —

NaNOj NaBr NaCl NaPF6 N aR e04

0 0 0 0 0 0
0.005 — — — 1.2 —

0.01 — — — 2.3 —

0.05 — — — 7.3 —

Φορτίο ανά 0.10 4.7 4.2 2.9 10.9 10.3
Μικύλιο 0.15 — — — 12.8 —

0.25 7.9 8.2 5.85 14.0 15.8
0.50 10.7 14.3 7.7 — 21.7
0.75 15.9 19.1 11.8 — —

1.0 — — — — —

Πίνακας 8.54: Τιμές του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο των μικυλίων DPC σαν συνάρτηση 
του είδους και της συγκέντριοσης του ηλεκτρολύτη, που προέκυψαν από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων SAXS (μοντέλο RMSA, GIFT).

C||).£K
Μ

NaSCN NaC104 N a I0 4 NaBF4 Nal NaClOj

Φορτίο ανά 
Μικύλιο

0 0 0 0 0 0 0
0.005 1.04 0.99 — — — —

0.01 1.4 0.92 — — — —

0.05 — — — — 3.3 1.2
0.10 — 6.36 — 6.3 —

0.15 — — — — — —

0.25 9.26 10.8 — 9.2 9.4
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0.50 11.3 13.8 — — 15.2 12.2
0.75 15.1 14.5 — — 33.0* 13.5
1.0 18.5 16.8 — — — 13.1

NaNOi NaBr
NaCl
HNC NaPF6 N aR e04

Φορτίο ανά 
Μικύλιο

0 0 0 0 0 0
0.005 — — — 0.6 —

0.01 — — — 1.3 1.3
0.05 — 2.15 5.1 5.1
0.10 — 4.7 4.29 5.8 7.3
0.15 — — — 6.1 —

0.25 11.1 9.3 11.0 — 10.9
0.50 10.4 11.0 18.8 — —

0.75 ** 12.0 9.72 — —

1.0 ** 17.0 — — —

* Αβέβαιες λύσεις **Ασταθείς λύσεις

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω αποτελέσματα για ηλεκτρολύτη συγκεκριμένης 

συγκέντρωσης όσο πιο χαοτροπικά είναι το ανιόν του, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο που 

προσροφάται στην επιφάνεια των μικυλίων του. Αυτό προκύπτει από όλες τις τεχνικές που 

έχουν χρησιμοποιηθεί. Διαφορές μέχρι 1-2 μονάδες φορτίου έχουν παρατηρηθεί μεταξύ των 

αποτελεσμάτων από SANS και SAXS. Συγκρίνοντας τις τιμές του επιφανειακού φορτίου και 

του ηλεκτροστατικού δυναμικού των μικυλίων του DPC παρουσία συγκεκριμένης 

συγκέντρωσης κάποιου ηλεκτρολύτη φαίνεται ότι αυτές που προέκυψαν από τη δυναμική 

σκέδαση φωτός είναι μικρότερες από αυτές της σκέδασης νετρονίων και ακτίνων X υπό μικρή 

γωνία.

ΙΙίνακας 8.55: Τιμές ηλεκτροστατικού δυναμικού των μικυλίων DPC σαν συνάρτηση του είδους 
και της συγκέντριοσης του ηλεκτρολύτη, που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
DLS.

Είδος
Ηλεκτρολύτη

Ctj/χκ
Μ

NaSCN NaC104 N a I0 4 NaClOi C||/j;k
M NaPF6 NaBC24H2o

Ηλεκτροστατικό
Δυναμικό

0 0 0 0 0 0 — 0
0.10 -8.9 -10.6 -8.7 -3.5 0.005 — -5.9
0.25 -10.2 -11.6 -7.6 -5.4 0.010 — -9.3
0.50 -9.2 -11.8 — -5.1 0.015 — -12.4
0.75 -10.3 -11.7 — -5.3 0.025 — -16.4
1.0 -10.2 -11.5 — — 0.035 — -18.5

— — — — — 0.05 -12.1 —

— — — — — 0.10 -12.6 —
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— — — — — 0.15 -12.7 —

— — — — — 0.25 -11.4 —

Πίνακας 8.56: Τιμές ηλεκτροστατικού δυναμικού των μικυλίων DPC σαν συνάρτηση του είδους 
και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
SANS.

C ijXck
Μ NaSCN NaC104 N a I0 4 NaBF4 Nal NaClOj

Ηλεκτροστατικό 
Δυναμικό, 

m V

0 0 0 0 0 0 0
0.005 -5.6 -6.6 — — — —

0.01 -8.8 -9.4 — — — —

0.05 -17.7 -12.9 — — — —

0.10 -22.1 -23.4 -18.2 -15.3 -15.7 -8.5
0.15 — — — — — —

0.25 -24.1 -22.4 -21.9 -20.3 -19.6 -11.3
0.50 -23.8 -23.5 — -18.6 -23.1 -15.5
0.75 -25.7 -20.5 — -23.7 -16.9
1.0 -24.8 -18.0 — -19.4 -25.0 —

NaNOj NaBr NaCl NaPF6 N aR e04

Ηλεκτροστατικό
Δυναμικό,

mV

0 0 0 0 0 0
0.005 — — — -6.7 —

0.01 — — — -11.5 —

0.05 — — — -22.2 —

0.10 -11.1 -9.8 -6.95 -22.7 -24.0
0.15 — — — -22.6 -26.6
0.25 -13.0 -14.1 -10.2 — —

0.50 -13.3 -18.3 -9.5 — -29.1
0.75 -16.7 -20.4 -13.1 — —

1.0 — — — — —

Οι μικρότερες τιμές των φορτίων και των δυναμικών που προκύπτουν από τη μέθοδο DLS 

πιθανόν να οφείλονται στον τρόπο που εξάγονται τα μεγέθη αυτά από τη θεωρία. Οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικυλίων γίνονται στη DLS μέσω της επίδρασής τους στο 

συντελεστή διάχυσης, που είναι μια δυναμική ιδιότητα. Ανεξάρτητα από το θεωρητικό 

μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των παραμέτρων φόρτισης. Είναι πιθανόν αυτές 

οι αλληλεπιδράσεις να αντανακλούν δυναμικά που υπάρχουν κοντά στο επίπεδο διάτμησης, 

που είναι δηλαδή πλησιέστερα προς το ζ-δυναμικό.

Στην περίπτωση των μεθόδων SANS και SAXS τα φορτία εξάγονται από τον προσδιορισμό 

του στατικού παράγοντα δομής που αντανακλά την πραγματική κατάσταση φόρτισης της
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επιφάνειας (μέσο δυναμικό που υπάρχει στην επιφάνεια των μικυλίων). Με την ερμηνεία αυτή 

δεν αποτελούν έκπληξη οι μικρότερες τιμές φορτίων από τη μέθοδο DLS. Αυτό που παραμένει 

ανεξήγητο είναι γιατί υπάρχει διαφορετική τάση στα υπολογιζόμενα δυναμικά όταν 

μεταβάλλεται η συγκέντρωση του DPC: Σε σταθερή συγκέντρωση ηλεκτρολύτη η μέθοδος 

DLS δίνει φορτία που αυξάνουν καθώς μειώνεται η συγκέντρωση του DPC, σε αντίθεση με τη 

μέθοδο SANS.

8.8 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμού των Μικυλίων του DPC με την Τεχνική της 

Μέτρησης του Ζήτα Δυναμικού

Τα πειράματα μέτρησης του ζήτα δυναμικού των μικυλίων μέσω της ανάλυσης της φάσης 

του σκεδαζόμενου φωτός, πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο Υποκεφάλαιο 6.38. 

Σκοπός των πειραμάτων αυτών είναι η μελέτη της επίδρασης των ιόντων της σειράς 

Hofmeister στο ζήτα δυναμικό των μικυλίων του DPC. Για τον προσδιορισμό του ζήτα 

δυναμικού των μικυλίων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές τεχνικές. Η τριχοειδής 

ηλεκτροφόρηση και η μέτρηση του ζήτα δυναμικού με την ανάλυση της φάσης του 

σκεδαζόμενου φωτός (Zetasizer Nano ZS). Και οι δύο τεχνικές στηρίζονται στην κινητικότητα 

που αποκτούν τα μικύλια υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου εφόσον φορτισθούν. Οι 

προσπάθειες εύρεσης του ζήτα δυναμικού μέσω της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης δεν ήταν 

επιτυχείς και δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί που οφείλεται το πρόβλημα. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική μέτρησης του ζήτα δυναμικού με την ανάλυση της φάσης του 

σκεδαζόμενου φωτός (Zetasizer). Αν και έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για μελέτη της 

επίδρασης των διαφόρων ανιόντων στο ζήτα δυναμικό, η παράμετρος αυτή προσδιορίστηκε 

τελικά μόνο στην παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του NaC10 4  και του NaPF6. Η χαμηλή 

φόρτιση των μικυλίων, καθώς και το μικρό τους μέγεθος κατέστησε τον προσδιορισμό των 

δυναμικών με τη μέθοδο αυτή πολύ δύσκολο. Η θερμοκρασία λήψης όλων των μετρήσεων 

ήταν 25°C.

8.8.1 Ζήτα Δυναμικό των Μ ικυλίων του DPC Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Στο διάγραμμα του Σχήματος 8.128 φαίνεται η επίδραση των NaC104 και του NaPF6 στο 

ζήτα δυναμικό των μικυλίων. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η παρουσία αλάτων Na στο 

περιβάλλον των μικυλίων DPC προκαλεί την ανάπτυξη αρνητικού ζήτα δυναμικού, 

επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη επίδραση των ανιόντων σε σχέση με το κατιόν νατρίου στο εν 

λόγω σύστημα. Οι τιμές του ζήτα δυναμικού που αναπτύσσονται είναι μικρές ακόμα και για τα 

χαοτροπικότερα ανιόντα, όπως είναι τα PF6', C104‘. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη το ζήτα δυναμικό μειώνεται μέχρι μια συγκέντρωση για το κάθε ανιόν (-0.2 Μ
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για το C1CV και -0,1 Μ για το PF6') ενώ με την περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη εμφανίζεται ένα ελάχιστο. Η ρόφηση των ανιόντων στα μικύλια είναι εκλεκτική 

και φαίνεται να είναι σύμφωνη με τη λυοτροπική σειρά.

Σχήμα 8.128: Επίδραση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη στο ζήτα
δυναμικό των μικυλίων DPC.

8.9 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμού των Μικυλίων του DPC με την Τεχνική της 

ΦΟορισμομετρίας με Χρήση Χρωστικών Ευαίσθητων στο Επιφανειακό Δυναμικό.

Σκοπός των πειραμάτων της φθορισμομετρίας είναι η μελέτη των μεταβολών που είναι 

δυνατόν να προκαλούν στο “επιφανειακό” δυναμικό των μεμβρανών οι διάφοροι 

ηλεκτρολύτες. Η μέθοδος βασίζεται στη διαλυτοποίηση στο εσωτερικό των μικύλιων του DPC 

μορίων χρωστικής ουσίας, η οποία είναι ευαίσθητη στο “επιφανειακό” δυναμικό και 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές του. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο λόγος της εκπεμπόμενης 

έντασης, R, για δύο διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης δίνει ένα μέτρο του "επιφανειακού” 

δυναμικού. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές χρωστικές ουσίες, αρχικά η RH421 και στη 

συνέχεια η di-8-ANEPPS. Για να μπορεί να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ του δυναμικού 

των μεμβρανικών συστημάτων και του υπολογιζόμενου λόγου, R, θα πρέπει οι χρωστικές να 

ανταποκρίνονται μέσω του μηχανισμού του ηλεκτροχρωμισμού. Στη βιβλιογραφία όμως 

υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις για το αν η χρωστική RH421 δρα μέσω καθαρού 

μηχανισμού ηλεκτροχρωμισμού. Έτσι πραγματοποιήθηκαν και πειράματα με τη χρωστική di- 

8-ANEPPS, η οποία ανήκει στην ίδια οικογένεια χρωστικών με την RH421 και είναι γνωστό 

ότι δρα αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού του ηλεκτροχρωμισμού, για να συγκριθούν τα 

αποτελέσματα και να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Μελετήθηκαν αρχικά τα
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υδατικά μικυλιακά συστήματα του DPC απουσία ηλεκτρολύτη και στη συνέχεια ελέγχθηκε η 

επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων (0.05 Μ έως 5 Μ) ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρολυτών. 

Η λήψη των μετρήσεων για τη χρωστική RH421 έγινε σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ για τη 

χρωστική di-8-ANEPPS οι μετρήσεις έγιναν με θερμοστάτηση στους 25°C. Από τα φάσματα 

εκπομπής και διέγερσης των διαφόρων διαλυμάτων υπολογίστηκε ο λόγος R440/540 σαν 

συνάρτηση της συγκέντρωσης και του είδους του ηλεκτρολύτη.

8.9.1 Μελέτη των Μ ικυλίων του DPC Παρουσία των Ηλεκτρολυτών με τις Χρωστικές 

RH421 και di-8-ANEPPS

8.9.1.1 Φθορισμομετρικός Έλεγχος των Χρωστικών Ουσίων

Η δομή της χρωστική RH421 δίνεται στο Σχήμα 4.40.α. Στο Σχήμα 8.129 (αριστερά) 

φαίνονται τα φάσματα εκπομπής φθορισμού αιθανολικού διαλύματος της χρωστικής RH421 

(συγκέντρωσης CRH42i=5.012 x ΙΟ'7 Μ) σε μήκη κύματος διέγερσης, 440 nm και 540 nm.

  . 540nm
  . 520nm
  . 500nm

. 480nm
  . 460nm
  . 440nm
  . 420nm
  . 400nm

Ex. 540nm  
Ex. 440nm

160

140

120

§.100
80 -

300 400 500 600 700 800
Μήκος κύματος φθορισμού, λ, nm

600 650 700 750 800
Μήκος κύματος φθορισμού, λ, (nm)

Σχήμα 8.129: Φάσματα εκπομπής φθορισμού της R1I421 (CRiu2i= 5.013 x 10 Μ) σε μήκη 
κύματα διέγερσης 440nm και 540nm (Εύρος ταινίας διέγερσης=2.5 nm και εκπομπής=5 nm).

Από τα φάσματα φαίνεται ότι οι χρωστικές παρουσιάζουν μία μόνο ευρεία κορυφή 

φθορισμού μεταξύ 600 και 800 nm. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η χρωστική αποτελείται από το 

ένα μόνο ισομερές της και δεν περιέχει οποιαδήποτε άλλη πρόσμιξη, επιβεβαιώνοντας την 

καταλληλότητα της για χρήση σε πειράματα επιφανειακής χημείας. (Οι οξείες κορυφές που 

εμφανίζονται οφείλονται στη σκέδαση της ακτινοβολίας. Παρατηρούνται σε μήκος κύματος 

ίσο με το μήκος κύματος διέγερσης της ακτινοβολίας, καθώς και στα 3/2, στο διπλάσιο κλπ. 

του μήκος κύματος διέγερσης. Αποφεύγονται με τη χρήση ειδικών φίλτρων). Με διέγερση του
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δείγματος σε εύρος μηκών κυμάτος διέγερσης από 300-600 nm, παρατηρείται η εμφάνιση του 

μεγίστου πάντα στο ίδιο μήκος κύματος εκπομπής ανεξάρτητα από το μήκος κύματος 

διέγερσης, επιβεβαιώνοντας την καθαρότητα της RH421.174'761

Αντίστοιχο πείραμα επαναλήφθηκε και για υδατικό διάλυμα της χρωστικής RH421 όπου και 

πάλι παρατηρήθηκε η εμφάνιση μιας μόνο κορυφής με μέγιστο σε συγκεκριμένο μήκος 

κύματος. Όμως οι εντάσεις των κορυφών είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

από αιθανολικά διαλύματα, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

Σχήμα 8.130: Ένταση φθορισμού σαν συνάρτηση του μήκους κύματος εκπομπής για αιθανολικά 
και υδατικά διαλύματα χρωστικής RII421 (Crh42i= 5.013x10 Μ, Εύρος ταινίας 0ιέγερσης=2.5

nm και εκπομπής=5 nm).

Η πολύ μικρή ένταση των κορυφών που παρατηρείται έχει αναφερθεί ότι οφείλεται στη 

συσσωμάτωση που υφίστανται τα μόρια της χρωστικής RH421 μέσα σε υδατικά διαλύματα. 

Παρουσία όμως λιπιδικών συσσωματωμάτων, όπως είναι τα κυστίδια ή τα μικύλια, η 

χρωστική διαλυτοποιείται στα διαθέσιμα μη πολικά μικροπεριβάλλοντα και η ένταση του 

φθορισμού αυξάνεται.[75,77J

Για τη χρωστική di-8-ANEPPS το φάσμα φθορισμού εμφανίζει μία κορυφή με μέγιστο 

πάντα στο ίδιο μήκος κύματος εκπομπής ανεξάρτητα από το μήκος κύματος διέγερσης, 

επιβεβαιώνοντας την καθαρότητά της.

507

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

Σχήμα 8.131: Ένταση φθορισμού σαν συνάρτηση του μήκους κύματος εκπομπής για αιθανολικά 
και υδατικά διαλύματα χρο>στικής di-8-ANEPPS (C<u-e-ANEPPs= 5.013x10 7 Μ, Εύρος ταινίας

διέγερσης=2.5 nm και εκ7τομ7τής=5 nm).

8.9.1.2 Προσδιορισμός των Παραμέτρων Διεξαγωγής των Πειραμάτων

Μετά από επανειλημμένους ελέγχους επιλέχτηκε συγκέντρωση ίση με 5.013x10" Μ ως η 

καταλληλότερη για διαλυτοποίηση των δύο χρωστικών στο εσωτερικό των μικυλίων. Επίσης 

βρέθηκε ότι η μέγιστη ένταση φθορισμού αλλά και το μήκος κύματος του μέγιστου εκπομπής 

φθορισμού, δεν επηρεάζονται από τη μεταβολή της συγκέντρωσης του DPC, για 

συγκεντρώσεις DPC μεγαλύτερες από 3 mM. Οι παρατηρήσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στα 

διαγράμματα του Σχήματος 8.132, όπου είναι προφανής η αλλαγή τόσο στη μέγιστη ένταση 

του φθορισμού όσο και στο μήκος κύματος μέγιστης εκπομπής πολύ κοντά στην κρίσιμη 

συγκέντρωση μικυλιοποίησης του DPC. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι κατάλληλες 

συγκεντρώσεις DPC για τη μελέτη της επίδρασης των ανιόντων είναι από 3 μέχρι 10 mM, εκεί 

δηλαδή που οι τιμές Imax και λ^χ  είναι ανεξάρτητες της συγκέντρωσης του DPC. Έτσι 

εξασφαλίζεται ότι οι αλλαγές, που θα παρατηρούνται στο επόμενο στάδιο της εργασίας, 

οφείλονται καθαρά στη συγκέντρωση και στο είδος του άλατος.
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Σχήμα 8.132: Διαγράμματα μεγίστης έντασης φθορισμού (δεξιά διάγραμμα) και μήκους κύματος 
μέγιστης εκπομπής (αριστερά διάγραμμα) ως προς τη συγκέντρωση του DPC 

(Crh42i= 5.013 xlO Μ, Μήκος κύματος διέγερσης=440 nm).

8.9.1.3 Επίδραση των ανιόντων της σειράς Hofmeister στα μικύλια του DPC

Για τη μελέτη της επίδρασης των ανιόντων στα υδατικά μικυλιακά συστήματα, καθώς και 

για επιβεβαίωση ότι η συγκέντρωση του DPC δεν επηρεάζει το φθορισμό, παρασκευάστηκαν 

υδατικά μικυλιακά συστήματα του φωσφολιπιδίου DPC σε εύρος συγκεντρώσεων (2-10 mM) 

απουσία και παρουσία άλατος, (συγκεντρώσεως 0.1 και 0.5 Μ) με προσθήκη χρωστικής 

Crh42i=5.013x 10" Μ και υπολογίσθηκαν οι λόγοι R440/540- Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

φαίνονται στα πιο κάτω διαγράμματα (Σχήμα 8.133).

Σχήμα 8.133: Διάγραμμα του λόγου έντασης των κορυφών, R»4n/s4n σε σχέση με τη συγκέντρωση 
του DPC απουσία και παρουσία αλάτων συγκεντρώσειος 0.1 Μ (αριστερά διάγραμμα) και 0.5 Μ 

(δεξιά διάγραμμα) ( CRn42i= 5.013 xlO 7 Μ, Μήκος κύματος διέγερσης=440 nm).

Ο λόγος R440/540 παρουσία ηλεκτρολύτη μειώνεται σε σχέση με τις τιμές του λόγου που 

υπολογίστηκαν στο καθαρό υδατικό διάλυμα του DPC. Οι λόγοι R440/540 των διαλυμάτων του
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DPC με τα άλατα Nal, NaCIO.» και NaSCN φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθεροί σε όλο το 

εύρος των μελετούμενων συγκεντρώσεων του DPC. Μικρή αστάθεια του υπολογιζόμενου 

λόγου παρατηρείται παρουσία των νιτρικών ανιόντων, ιδιαίτερα στη χαμηλότερη 

συγκέντρωση. Επίσης οι λόγοι R που προκύπτουν για τα δύο ισχυρότερα χαοτροπικά ανιόντα 

C104‘ και SCN' φαίνεται για τη μικρότερη συγκέντρωση να έχουν σχεδόν τις ίδιες τιμές (με 

πολύ λίγο πιο μικρές αυτές των SCN‘), ενώ σε συγκέντρωση 0.5 Μ το NaSCN παρουσιάζει 

χαμηλότερο λόγο R440/540 σε σχέση με το NaC104 και οι καμπύλες πλέον διαχωρίζονται, 

γεγονός που υποδεικνύει την ισχυρότερη επίδραση του SCN’ στο DPC.

Το γεγονός ότι ο λόγοι που προέκυψαν παρουσιάζουν αρκετά καλή σταθερότητα στα 

πλαίσια του πειραματικού σφάλματος, επετρέψε να γίνουν πειράματα σε μεγαλύτερο εύρος 

συγκεντρώσεων άλατος σε μια μόνο συγκέντρωση DPC. Η συγκέντρωση που επιλέχτηκε να 

χρησιμοποιείται είναι τα 5 mM, παρόλο που θα μπορούσε να ήταν και οποιαδήποτε άλλη στην 

περιοχή 2-10 mM. Η επιλογή της συγκέντρωσης έγινε έτσι ώστε αυτή να βρίσκεται αρκετά 

μακριά από τη κρίσιμη συγκέντρωση μικυλιοποίησης, η οποία λόγω της παρουσίας των 

ανιόντων μπορεί να αυξηθεί. Δεν επιλέχτηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση για οικονομικούς 

λόγους, καθώς η ουσία είναι αρκετά ακριβή. Έχει ωστόσο μελετηθεί και η επίδραση ιόντων σε 

μικυλιακά διαλύματα του DPC συγκέντρωσης 20 και 50 mM, και προέκυψαν λόγοι R440/540 

(από τα φάσματα διέγερσης) συγκρίσιμοι με εκείνους στα 5 mM, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα του Σχήματος 8.134 παρουσία της χρωστικής di-8-ANEPPS.

Σχήμα 8.134: Διάγραμμα του λόγου έντασης των κορυφών, σαν συνάρτηση της
συγκέντρωσης του NaC104 για τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις του DPC 5, 20 και 50 mM. 

(Cdi-s-ANEPPs= 5.013 χ10"7Μ, Μήκος κύματος εκπομπής φθορισμού=440 nm).
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8.9.1.3.1 Φάσματα Διέγερσης

Οι λόγοι R440/540 που αναφέρθηκαν πιο πάνω (Διαγράμματα Σχήματος 8.132) είχαν 

υπολογιστεί από τα φάσματα εκπομπής φθορισμού από τα υπό μελέτη διαλύματα. Οι μικρές 

διακυμάνσεις που υπεισέρχονται στους υπολογιζόμενους λόγους R, (Σχήμα 8.133) πιθανώς να 

οφείλονται όχι μόνο στα σφάλματα που προέρχονται από ανθρώπινους παράγοντες κατά τη 

διαδικασία παρασκευής των διαλυμάτων, αλλά και στο ότι για τον υπολογισμό του λόγου 

λαμβάνονται δύο φάσματα. Κατά τη λήψη των φασμάτων αυτών το μηχάνημα μέτρησης του 

φθορισμού μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές, τόσο κατά τη διαδικασία διέγερσης του 

δείγματος όσο και κατά τη μέτρηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φθορισμού. Επίσης είναι 

πιθανό ο λόγος έντασης από τα φάσματα εκπομπής φθορισμού να μη σχετίζεται μόνο με το 

μεμβρανικό δυναμικό, όπως βρέθηκε και ανακοινώθηκε αργότερα από την ερευνητική ομάδα 

του Clarke.17S| Οπως αναφέρουν οι ερευνητές αυτοί, η διαφορά που παρουσιάζεται σχετίζεται 

με τους διαφορετικούς μηχανισμούς απορρόφησης και εκπομπής των φωτονίων στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Στην παρούσα Διατριβή οι λόγοι που υπολογίστηκαν με τα φάσματα 

διέγερσης, συγκρίθηκαν με αυτούς που προέκυψαν από τα φάσματα εκπομπής του φθορισμού 

και διαπιστώθηκε ότι για τα περισσότερα άλατα υπάρχει πολύ καλή συμφωνία, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 8.135 για το υπερχλωρικό ανιόν, παρόλο που η σταθερότητα του λόγου που 

προέκυψε από τα φάσματα εκπομπής είναι αρκετά μικρότερη από αυτή των φασμάτων 

διέγερσης. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε καλή συμφωνία. Αυτό συνέβηκε 

κυρίως για τα άλατα με τη μικρότερη επίδραση, όπως το NaBr.

•  ■ Από φάσματα εκπομπής φθορισμού
•  Από φάσματα διέγερσης

3  0.50 Οί
0.45

ω ο,40

0.35

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Συγκέντρωση NaClO^, Μ
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Συγκέντρωση NaBr, Μ

—· —  Από φάσμα εκπομπής φθορισμού 
—·—  Από φάσμα διέγερσης

Σχήμα 8.135: Λόγοι έντασης από τα φάσματα εκπομπής φθορισμού και διέγερσης των 
μικυλιακών συστημάτων του DPC υπό την επίδραση NaCIO^ (αριστερά διάγραμμα) και NaBr 

(δεξιά διάγραμμα). (CKn42i= 5.013 xlO 7 Μ, Εύρος ταινίας διέγερσης=2.5 nm και εκπομπής=5 nm).
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Για την αποφυγή των πιο πάνω προβλημάτων αποφασίστηκε, ο υπολογισμός των λόγων R να 

γίνεται σε μήκος κύματος εκπομπής ίσο με 640 nm για τα δύο μήκη κύματος διέγερσης 

440 nm και 540 nm, μέσω των φασμάτων διέγερσης. (Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με 

μελέτες σε κυστιδία λιπιδίων φωσφοχολίνης, όπου το μήκος κύματος εκπομπής ήταν 670 

nm|79], οι λόγοι R440/540 παρουσίασαν στα παρόντα πειράματα μεγαλύτερη μεταβλητότητα 

παρά σε μήκος κύματος εκπομπής 640 nm.)

Στο Σχήμα 8.136 φαίνονται ενδεικτικά φάσματα διέγερσης των δύο χρωστικών για μήκος 

κύματος εκπομπής φθορισμού 640 nm που προέκυψαν από καθαρά υδατικά διαλύματα DPC.

Σχήμα 8.136: Φάσματα διέγερσης υδατικών διαλύματων DPC 5 m \l παρουσία της χρωστικής 
RI1421 (αριστερά διάγραμμα) και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) συγκέντριοσης 

C= 5.013 χ10 7Μ. (Μήκος κύματος εκπομπής=640ηηι).

Η κορυφή που παρατηρείται είναι αρκετά ευρεία. Οι μικρές οξείες κορυφές που 

εμφανίζονται στην περιοχή 460-500 nm οφείλονται σε εκπομπές της λάμπας ξένου (Xe) που 

χρησιμοποιείται για τη διέγερση του δείγματος. Οι εκπομπές από τη λάμπα ξένου οφείλονται 

στον ανασυνδυασμό ηλεκτρονίων με τα άτομα του Xe και μπορούν να εξαλειφθούν με τη 

χρήση ειδικών φίλτρων.1801

8.9.1.3.2 Επίδραση Σταθερής Συγκέντρωσης Υδατικού Διαλύματος του DPC Παρουσία 

Διαφορετικών Συγκεντρώσεων Αλατος (0.01-5.0 Μ)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και για την περαιτέρω μελέτη των μεταβολών του 

επιφανειακού δυναμικού που προκαλεί η παρουσία των ανιόντων στα υδατικά μικυλιακά 

συστήματα του DPC, παρασκευάστηκαν υδατικά μικυλιακά συστήματα του φωσφολιπιδίου 

DPC συγκεντρώσεως 5 mM παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών σε συγκεντρώσεις από 0.1 έως

5 12

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑ Μ ΙΚΥΛΙΑ TOY DPC

και 5 Μ, με προσθήκη χρωστικής συγκέντρωσης C=5.013x10' Μ, λήφθηκαν τα φάσματα 

εκπομπής φθορισμού και διέγερσης και ακολούθως υπολογίστηκαν και συγκρίθηκαν οι λόγοι

R440/540-

Στο Σχήμα 8.137 φαίνεται η επίδραση που προκαλεί στα κανονικοποιημένα φάσματα 

φθορισμού, για μήκος κύματος διέγερσης 440 nm, η προσθήκη αυξανόμενης συγκέντρωσης 

άλατος Ν α Π 0 4σε συγκέντρωση DPC ίση με 5 mM.

Σχήμα 8.137: Κανονικοποιημένες κορυφές φθορισμού (φάσματα φθορισμού) υδατικών 
διαλυμάτων του DPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaC104 σε μήκος κύματος διέγερσης 

440 nm (CRn42i= 5.013x107 Μ, Εύρος ταινίας διέγερσης=2.5 nm και εκπομπής=5 nm).

Με την αύξηση της συγκέντρωσης του άλατος οι κορυφές εμφανίζονται σε μεγαλύτερα μήκη 

κύματος εκπομπής φθορισμού, παρατηρείται δηλαδή ερυθρή μετατόπιση του φάσματος 

εκπομπής. Αυτό υποδεικνύει ότι η αυξανόμενη προσθήκη άλατος μειώνει συνεχώς τη διαφορά 

ανάμεσα στα ηλεκτρονικά επίπεδα της βασικής (So) και πρώτης διεγερμένης κατάστασης (Si) 

του μορίου της χρωστικής. Επίσης η ερυθρή αυτή μετατόπιση υποδεικνύει την ανάπτυξη 

αρνητικού δυναμικού στην επιφάνεια των μικυλίων181'83] επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη 

επίδραση των ανιόντων σε σχέση με τα κατιόντα.

Η μετατόπιση των κορυφών παρατηρήθηκε και στα υπόλοιπα άλατα νατρίου που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και κατά τη διέγερση σε μήκος κύματος 540 nm, αλλά και για τη 

χρωστική di-8-ANEPPS. Ενδεικτικά φαίνονται τα φάσματα που προέκυψαν για το 

θειοκυανικό νάτριο σε μήκος κύματος διέγερσης 440 nm της χρωστικής di-8-ANEPPS (Σχήμα 

8.138) και από το ιωδιούχο άλας σε μήκος κύματος διέγερσης 540 nm της χρωστικής RH421 

(Σχήμα 8.139).
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Σχήμα 8.138: Κανονικοποιημένες κορυφές φθορισμού (φάσματα φθορισμού) υδατικών 
διαλυμάτων του DPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων NaSCN σε μήκος κύματος διέγερσης 

440 nm (Cd|_8_A>EppS=S.013xl0 7 Μ, Εύρος ταινίας διέγερσης=2.5 nm
και εκπομπής=5 nm).

Σχήμα 8.139: Κανονικοποιημένες κορυφές φθορισμού (φάσματα φθορισμού) υδατικών 
διαλυμάτων του DPC παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων Nal σε μήκος κύματος διέγερσης 

540nm (Criu2i= 5.0128 x 10 7Μ, Εύρος ταινίας διέγερσης=2.5ηηι και εκπομπής=5ηπι).

Όσο χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η μετατόπιση της κορυφής του φάσματος, υποδεικνύοντας τη ρόφηση μεγαλύτερου 

αριθμού ανιόντων στα λιπιδικά μόρια και συνεπώς την ανάπτυξη μεγαλύτερου δυναμικού 

στην επιφάνεια των μικυλίων.

Στο διάγραμμα του Σχήματος 8.140 φαίνεται η επίδραση των ανιόντων στους 

υπολογισθέντες λόγους R440/540 σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, της 

χρωστικής RH421.
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Σχήμα 8.140: Διάγραμμα του λόγου έντασης φθορισμού Ruo/mo ως προς τη συγκέντρωση 
και του είδους του ηλεκτρολύτη της χριοστικής ΚΙ 1421.

Η παρουσία τοπικού ηλεκτρικού πεδίου από την προσθήκη αλάτων νατρίου διαφόρων 

ανιόντων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του λόγου που παρατηρείται σε σχέση με 

αυτή απουσία άλατος. Η μείωση συνεχίζεται μέχρι μία ορισμένη συγκέντρωση ιόντων, μέχρι 

δηλαδή τη δημιουργία πλατό κυρίως για τα χαοτροπικότερα ανιόντα. Αυτό συμβαίνει όταν σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις ιόντων, γίνεται κορεσμός της επιφάνειας από την παρουσία των 

ανιόντων με συνέπεια οποιαδήποτε επιπλέον προσθήκη ηλεκτρολύτη να μην επιφέρει 

σημαντική μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή σε αυτή την περιοχή συγκεντρώσεων 

αλάτων, η τιμή του επιφανειακού δυναμικού των μικυλίων δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Όσο 

χαοτροπικότερο είναι το ανιόν τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του λόγου R.

Αντίστοιχες παρατηρήσεις και συμπεράσματα προέκυψαν και κατά τη μελέτη με τη χρήση 

της χρωστικής di-8-ANEPPS.

— I------------------------1-----------------------Τ-----------------------1-----------------------Γ

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Συγκέντρωση Ηλεκτρολύτη, Μ

.  N aP F # 

— ·—  N a R e 0 4 

— ·—  N aS C N  
— · —  N aC lO j 

N al
— · —  N aC lO j

NaNOj 
— —  N aC l 
— ·—  N aF

Σχήμα 8.141: Διάγραμμα του λόγου έντασης φθορισμού R*4u/54u ως προς τη συγκέντρωση και το 
είδος του ηλεκτρολύτη της χρίοστικής di-8-ANEPPS.
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Εντυπωσιακή είναι η μεταβολή του λόγου R για τα τετραφαινυλοβορικά ανιόντα ακόμα και 

σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Η μείωση του λόγου R και στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί τη 

σειρά Hofmeister.

Στο Σχήμα 8.142 φαίνεται η συσχέτιση των λόγων R440/540 που προέκυψαν παρουσία 

διαφόρων συγκεντρώσεων κάποιων από τους ηλεκτρολύτες που μελετήθηκαν από τις δύο 

χρωστικές. Όπως φαίνεται υπάρχει αρκετά καλή γραμμικότητα μεταξύ των λόγων για κάθε 

σύστημα παρουσία των δύο χρωστικών ουσιών ιδιαίτερα για τους ηλεκτρολύτες των 

χαοτροπικότερων ανιόντων (Γραμμικότητες για τα χαοτροπικότερα ιόντα R-0.97-0.99).

Σχήμα 8.142: Συσχέτιση του λόγου έντασης φθορισμού R440/540 που προέκυψαν κατά τη μελέτη 
υδατικών μικυλιακών συστημάτων του DPC παρουσία διαφόρων ηλεκτρολυτών με τις δύο

χρωστικές RH421 και di-8-ANEPPS.

Η απόκριση των δύο αυτών χρωστικών στα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία 

ηλεκτρολύτη φαίνεται να είναι σε αρκετά καλή συμφωνία. Για παράδειγμα παρουσία 

συγκέντρωσης 0.25 Μ NaSCN προκαλείται μείωση του υπολογιζόμενου λόγου R 20.5% και 

20.9% για τις χρωστικές RH421 και di-8-ANEPPS αντίστοιχα. Παρουσία 0.25 Μ NaC104 

παρατηρείται και πάλι μείωση του λόγου κατά 23.5% και 26.0% για τις χρωστικές RH421 και 

di-8-ANEPPS αντίστοιχα. Αυτό πιθανώς να είναι ένδειξη ότι και η χρωστική RH421 αφού 

ενσωματωθεί στα μικυλιακά συστήματα του DPC παρουσία ηλεκτρολυτών, ανταποκρίνεται 

μέσω του μηχανισμού του ηλεκτροχρωμισμού. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει μία πρώτη ένδειξη 

ότι ο λόγος R σχετίζεται άμεσα με το δυναμικό που αναπτύσσεται στην επιφάνεια των 

μικυλίων από την παρουσία και την προσρόφηση των ανιόντων.
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8.10 Συσχέτιση των Λόγων R440/540 που Προέκυψαν από τη Φθορισμομετρική 

Μελέτη των Χρωστικών RH42lKai di-8-ANEPPS με τις Ηλεκτρικές Ιδιότητες 

των Μικυλίων Παρουσία Ηλεκτρολυτών

Επόμενος στόχος ήταν η διερεύνηση ύπαρξης σχέσης μεταξύ των υπολογισθέντων λόγων 

R440/540 που προέκυψαν από τη φθορισμομετρική μελέτη των χρωστικών RH421koi di-8- 

ANEPPS με τις ηλεκτρικές ιδιότητες των μικυλίων του DPC παρουσία ηλεκτρολυτών. Στα 

Σχήματα 8.143 και 8.144 φαίνονται τα διαγράμματα του λόγου από τις δύο χρωστικές σαν 

συνάρτηση του επιφανειακού φορτίου και του ηλεκτροστατικού δυναμικού.
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Σχήμα 8.143: Διαγράμματα του λόγου R440/540 των χρωστικών RH421 (αριστερά διάγραμμα) 
και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο που 

προέκυψε από τα αποτελέσματα DLS για διάφορους ηλεκτρολύτες.
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Σχήμα 8.144: Διαγράμματα του λόγου R440/540 των χροιστικών RH421 (αριστερά διάγραμμα) 
και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση και του ηλεκτροστατικού δυναμικού που 

προέκυψε από τα αποτελέσματα DLS για διάφορους ηλεκτρολύτες.
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Από τα πιο πάνω διαγράμματα δεν φαίνεται να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ του λόγου R 

και του επιφανειακού φορτίου των μικυλίων, παρουσία όλων των ηλεκτρολυτών, για καμία 

από τις δύο χρωστικές αν και μπορούν να παρατηρηθούν “μερικές” γραμμικότητες. Αντίθετα 

γραμμική σχέση παρατηρείται στην περίπτωση του ηλεκτροστατικού δυναμικού, με μοναδική 

εξαίρεση το ισχυρό χαοτροπικό τετραφαινυλοβορικό ανιόν. Όλα τα άλλα αποτελέσματα 

φαίνεται να προσαρμόζονται σε ευθείες με αρκετά καλές γραμμικότητες, τόσο στην περίπτωση 

της RH421 όσο και της di-8-ANEPPS, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.145. 

Ας σημειωθεί ωστόσο ότι το πειραματικό σημείο που αντιστοιχεί στην περίπτωση της 

απουσίας ηλεκτρολύτη (ψ*=0) και για τις δύο χρωστικές δεν βρίσκεται πάνω στην ευθεία αυτή.

Σχήμα 8.145: Γραμμική σχέση μεταξύ του λόγου R440/540 των χρωστικών RI1421 (αριστερά 
διάγραμμα) και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) και του ηλεκτροστατικού δυναμικού που 

προέκυψε από τα αποτελέσματα DLS για διάφορους ηλεκτρολύτες.

Οι γραμμικότητες των πιο πάνω ευθειών είναι 0.9221 και 0.9645 για τις χρωστικές RH421 

και di-8 ANEPPS αντίστοιχα, ενώ οι εξισώσεις που συνδέουν τις παραμέτρους R και ψ* είναι:

R-.W0.'.·;4ο“ 0.677(0.029)+0.026(0.003)i|/s για τη χρωστική RH421

R44a540=2.074(0.074)+0.084(0.007)ψ5 για τη χρωστική di-8-ANEPPS

Έλλειψη καλής συσχέτισης υπάρχει και μεταξύ του λόγου R και του επιφανειακού φορτίου 

των μικυλίων που προέκυψε από τα αποτελέσματα SANS αν και πάλι μπορούν να 

παρατηρηθούν "μερικές” γραμμικότητες όπως και στην περίπτωση των αποτελεσμάτων DLS.
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Σχήμα 8.146: Διαγράμματα του λόγου R440/540 των χρωστικών RII421 (αριστερά διάγραμμα) 
και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση του επιφανειακού φορτίου ανά μικύλιο που 

προέκυψε από τα αποτελέσματα SANS για διάφορους ηλεκτρολύτες.

Οι τιμές του επιφανειακού δυναμικού των μικυλίων που προέκυψαν από την ανάλυση των 

καμπύλών σκέδασης SANS, αν και είναι μεγαλύτερες από αυτές του DLS, εμφανίζουν και 

αυτές γραμμική σχέση με τους λόγους R και όπως φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 

8.147.
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Σχήμα 8.147: Διαγράμματα του λόγου R440/540 των χρωστικών RI1421 (αριστερά 
διάγραμμα) και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) σαν συνάρτηση και του ηλεκτροστατικού 

δυναμικού που προέκυψε από τα αποτελέσματα SANS για διάφορους ηλεκτρολύτες.

Απόκλιση από τη γραμμική σχέση μεταξύ ηλεκτροστατικού δυναμικού και λόγου R 

παρατηρείται στην περίπτωση του χαοτροπικού εξαφθοροφωσφορικού ανιόντος αλλά και για 

κάποια λιγότερο χαοτροπικά ανιόντα π.χ Br'.
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Οι γραμμικότητες των ευθειών που φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.148 είναι 

0.8370 και 0.8248 για τις χρωστικές RH421 και di-8 ANEPPS αντίστοιχα, οι οποίες είναι 

αρκετά μικρότερες από ότι στην περίπτωση των αποτελεσμάτων για συσχετισμό με τα 

αποτελέσματα DLS.

Σχήμα 8.148: Γραμμική σχέση μεταξύ του λόγου R440/540 των χρωστικών RH421 (αριστερά 
διάγραμμα) και di-8-ANEPPS (δεξιά διάγραμμα) και του ηλεκτροστατικού δυναμικού που 

προέκυψε από τα αποτελέσματα SANS για διάφορους ηλεκτρολύτες.

Οι εξισώσεις που συνδέουν τις δύο αυτές παραμέτρους (για συσχετισμό με αποτελέσματα 

SANS) είναι:

R440 S40 =0.6625(0.0029)+0.0096(0.0014)\|/s για τη χρωστική RH421 

^440 540= * -950(0.006)+0.0028(0.0037)i|/s για τη χρωστική di-8-ANEPPS

Η καλή συσχέτιση τόσο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χρωστική RH421 όσο 

και από τη di-8-ANEPPS πιθανώς επιβεβαιώνει ότι και οι δύο χρωστικές δρουν μέσω του 

μηχανισμού ηλεκτροχρωμισμού.

8.11 Αποτελέσματα Ηλεκτροστατικών Υπολογισμών για την Αλληλεπίδραση των 

Ηλεκτρολυτών NaX με τα Μικύλια του DPC

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη μελέτη της επίδρασης των ιόντων 

της σειράς Hofmeister με τα μικύλια του DPC, πραγματοποιήθηκε μέσω των θεωρητικών 

μοντέλων που είχαν αναπτυχθεί και αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 5. Όπως και στην
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περίπτωση των μονοστιβάδων έτσι και στο συγκεκριμένο σύστημα η αλληλεπίδραση ιόντων- 

λιπιδίου δεν μπορεί να περιγράφει από την ιδέα της χημικής πρόσδεσης αλλά από την ιδέα 

της διάχυτης λιπιδικής στιβάδας. Όπως αναφέρθηκε στο Υποκεφάλαιο 5.3.2.1, το μοντέλο 

ομοιόμορφης κατανομής ιόντων στην στιβάδα των λιπιδικών κεφαλών που ισχύει για τις 

ασθενείς αλληλεπιδράσεις, μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο για τις χαμηλές συγκεντρώσεις των 

ηλεκτρολύτων. Όμως για τα περισσότερα άλατα δεν έχουν μετρηθεί οι καμπύλες σκέδασής 

τους για συγκεντρώσεις ηλεκτρολύτη της τάξης των 5-10 mM, και έτσι ο υπολογισμός αυτός 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για το λόγο αυτό οι υπολογισμοί έγιναν απευθείας με 

προσαρμογή προγράμματος Fortran στα αποτελέσματα του SANS. Στόχος είναι η 

αναπαραγωγή των φορτίων των μικυλίων που προκύπτουν από το SANS από το πρόγραμμα 

αυτό με χρήση κατάλληλων τιμών του ελκτικού δυναμικού Ux-, οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές για κάθε ανιόν.

Σε αντίθεση με την περίπτωση της ανάλυσης για την εξαγωγή των δυναμικών Ux- 

χαρακτηριστικών για κάθε ανιόν στα μονομοριακά στρώματα του DPPC, τα ιόντα του Na δεν 

μπορούν να αποκλειστούν εντελώς από το κέλυφος των μικυλίων. Όπως φάνηκε ο πλήρης 

αποκλεισμός των ιόντων Na από τα μικυλιακά συστήματα δεν οδηγεί σε ικανοποιητική 

προσαρμογή των αποτελεσμάτων SANS (Σχήμα 8.149).
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Σχήμα 8.149: Διαγράμματα του φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της συγκέντρίοσης 
του NaSCN, που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των θεωρητικών μοντέλων για διάφορες

τιμές του Uscn- και για UN,+ = οο.

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω διάγραμμα οι καμπύλες πρόβλεψης έχουν συστηματικά 

μεγαλύτερη κλίση από τα “πειραματικά” σημεία. Συνεπώς για να υπάρχει σύγκλιση των
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πειραματικών δεδομένων με τις καμπύλες πρόβλεψης είναι απαραίτητο να αφεθούν τα ιόντα 

Na να πλησιάσουν στα μικύλια. Τότε όμως το πρόβλημα αποκτά δύο παραμέτρους για κάθε 

ιόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατιόντα Na δεν αλληλεπιδρούν ισχυρά με τα μικύλια του 

DPC, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα 23Na NMR, μελετήθηκαν οι τιμές UNa+ = 1 OkT, 

0.5kT, O.OkT, -0.5kT. Στη συνέχεια φαίνονται τα αποτελέσματα για το NaSCN για διάφορες 

τιμές UNa-

•  Π ειραματικά
Δεδομένα 

 USCN = -3.3kT

— ^ scn ~ *3.1 k Γ
 Uscll = -3.0kT

u scn = -2-9kT 
 U **-2.7kT

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Συγκέντρωση NaSCN, Μ
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U = -2 .9 k r

UscN = -2.7kT
Uscn- 2 . « T

SCN
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Συγκέντρωση NaSCN, Μ
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USCN = -2.8kT

^ scn = -.6kT
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Συγκέντρωση NaSCN, M

UN.=j0.0kT:

Πειραματικά 
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H o , - Α Λ Τ

UN,=:+1.0kT

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Συγκέντρωση NaSCN, M

Σχήμα 8.150: Διαγράμματα του φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 
NaSCN, που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των θεωρητικών μοντέλων για διάφορες τιμές του

Uscn- και για 4 διαφορετικές Un»+.

Όταν το δυναμικό του κατιόντος νατρίου πάρει τιμή I W  = +1.0kT οι κλίσεις των 

προσαρμογών φαίνεται να είναι αρκετά βελτιωμένες. Για την περίπτωση αυτή η καλύτερη τιμή 

για το U sc n  είναι μεταξύ -2.6kT και -2.7kT. Για ΙΙν3+ = 0.5kT ικανοποιητική λύση μπορεί να 

βρεθεί για U sc n - = -2.8kT. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα πιο πάνω, καθώς ελαττώνεται το 

U Na+ πρέπει να ελαττωθεί και το U sc n -  για να προκύψουν ικανοποιητικές λύσεις. Η περίπτωση
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για UNa+= O.OkT έχει αρκετό ενδιαφέρον μιας και σημαίνει ότι το Na νιώθει την ίδια έλξη για 

το λιπιδικό κέλυφος του μικυλίου όπως και για την κύρια μάζα του διαλύτη. Όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση μπορούν να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις, για U s c n - = -3.0kT. 

Μελετήθηκε επίσης και η περίπτωση όπου τα κατιόντα Na έχουν την δυνατότητα να 

προσροφούνται στις λιπιδικές κεφαλές με U n 3+ = -0.5kT. Οι καλύτερες τιμές για το U scn  

κυμαίνεται μεταξύ -3.2kT και -3.3kT. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι όσο θετικότερο γίνεται 

το U Na+, τόσο μεγαλύτερη η κλίση της καμπύλης προσαρμογής ενώ όταν το U Na+ μειώνεται 

κατά 0.5kT καλές λύσεις προκύπτουν με μείωση του U Sc n -  κατά 0.2kT.

Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των τιμών U n 3+ και U sc n - ,  που δίνουν 

τις καλύτερες εναρμονίσεις στα φορτία που υπολογίστηκαν από τα αποτελέσματα του SANS. 

Η συσχέτιση αυτή δεν είναι ακριβώς γραμμική.

Σχήμα 8.151: Διάγραμμα της συσχέτισης μεταξύ των τιμών UNa+ και Uscn-·. που δίνουν τις 
καλύτερες εναρμονίσεις στα φορτία που υπολογίστηκαν από τα αποτελέσματα του SANS.

Στα πλαίσια του πειραματικού σφάλματος είναι πολύ δύσκολο να γίνει επιλογή για το ποιος 

είναι ο πιο κατάλληλος συνδυασμός δυναμικών αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιόντων με τα 

μικυλιακά συστήματα του DPC, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα των “καλύτερων” 

λύσεων για τις διάφορες τιμές U ^  που μελετήθηκαν.
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Σχήμα 8.152: Διαγράμματα του φορτίου ανά μικύλιο σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του 
NaSCN, για τις "καλύτερες” λύσεις που προέκυψαν για τις διάφορες τιμές UNa+ που μελετήθηκαν.

Στις μεγάλες σχετικά συγκεντρώσεις NaSCN (>0.1 Μ) είναι κάπως καλύτερες οι 

προσαρμογές με O.OkT και +0.5kT, ενώ για +1.0kT τα αποτελέσματα είναι στα όρια του 

αποδεκτού. To Un3+ ίσο με -0.5kT δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν τόσο από το SANS όσο και από τις άλλες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (: ,Na 

NMR).

Υπολογισμοί για τα Υπόλοιπα Ιόντα

Το ελκτικό δυναμικό Ux- και των άλλων ανιόντων προσδιορίστηκε με την ίδια διαδικασία 

εναρμονίσεων για UNa+ = 0.0 kT αλλά και για UNa+ = +0.5 kT για να διαφανεί ποιο είναι το 

πιθανό σφάλμα στον υπολογισμό των Ux- των ανιόντων.

Στον Πίνακα 8.57 δίνονται οι καλύτερες τιμές του ελκτικού δυναμικού για κάθε ανιόν για 

συγκεκριμένες τιμές του UNa+.
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Πίνακας 8.57: Τιμές του ελκτικού δυναμικού των διαφόρων ανιόντων που μελετήθηκαν σαν 
συνάρτηση της τιμής του UNa+.

Τιμές ελκτικού δυναμικού, U

Των ανιόντων των 
Ηλεκτρολυτών

Των κατιόντων Na'
UNa+ = -0.5 kT* UNa+=0.0 kT* UNa+=+0.5 kT*

NaCl -1.95
-1.50 

μέτρια εναρμόνιση
—

NaBr
-2.20 

μέτρια εναρμόνιση
-1.90 

μέτρια εναρμόνιση
—

NaNO., -2.20 -1.90 —

NaCIO.,
-2.50 

μέτρια εναρμόνιση
-2.30

-2.10 
μέτρια εναρμόνιση

NaBF4 -2.95 -2.75 —

Nal -2.90 -2.70 —

N aI04 -3.10 -2.90 —

NaSCN -3.30 -3.00 -2.85
NaC104 -3.20 -2.90 -2.70
NaPF6 -3.70 -3.50+0.1 -3.30

* Ot αβεβαιότητες είναι κατά κανόνα γύρω στο 10% της τιμής

Για το NaPF6 χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μόνο μέχρι 0.15 Μ, καθώς για μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις φαίνεται να συμβαίνουν αλλαγές δομής και δεν έχουν ληφθεί καλά 

αποτελέσματα από την ανάλυση του SANS. Τιμές ελκτικού δυναμικού δεν προσδιορίστηκαν 

στην περίπτωση των φθοριούχων ανιόντων, για το οποίο τα δεδομένα δεν έχουν εξηγηθεί 

επαρκώς. Επίσης η ανάλυση για το ισχυρό χαοτροπικά άλας NaBC24H2o δεν 

πραγματοποιήθηκε, παρόλο που είναι σημαντική μελέτη, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη 

κατάλληλα μοντέλα που να μπορούν να περιγράφουν την ισχυρή επίδραση του ιόντος με τα 

μικύλια. Τα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή διερευνήθηκαν οι ειδικές ιοντικές 

αλληλεπιδράσεις στις βιολογικές μεμβράνες με τη χρήση δύο απλών 

μεμβρανομιμητικών μοντέλων: των μονοστιβάδων του DPPC και των μικυλίων 

του DPC. Από τις πειραματικές μελέτες και τις Θεωρητικές αναλώσεις σε κάΘε 

σύστημα μοντέλων προέκυψαν σημαντικά και χρήσιμα αποτελέσματα. Σε όλ.ες τις 

μελέτες φάνηκε ότι η επίδραση των ιόντων στα λιπιδικά συστήματα είναι 

σύμφωνη με τη σειρά Hofmeister. Στο κεφάλ,αιο αυτό -γίνεται ανακεφαλαίωση 

των κυριότερων αποτελεσμάτων καΘώς επίσης και εξαγωγή των συμπερασμάτων 

που προκύπτουν από την εργασία αυτή.

9.1 Ειδικές Ιοντικές Αλληλεπιδράσεις σε Μεμβρανομιμητικά Συσσωματώματα

Στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η ποιοτική και ποσοτική κατανόηση των 

ιοντικών επιδράσεων στις φυσικοχημικές, στις δομικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των 

διεπιφανειών των μονοστιβάδων του DPPC και των μικυλίων του DPC, η ποσοτικοποίηση της 

αλληλεπίδρασης ιόντων-λιπιδίων με τη χρήση κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων και η 

διερεύνηση των ποιοτικών και ποσοτικών αλλαγών που παρατηρούνται κατά τη μεταβολή της 

θερμοκρασίας, ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε 

να γίνει ένα περαιτέρω βήμα για την κατανόηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των ιόντων 

με τις βιολογικές μεμβράνες, άλλα και με άλλα φυσικοχημικά και βιολογικά συστήματα. Για 

την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν απαραίτητη η χρήση διαφορετικών ομάδων σύγχρονων 

επιφανειακών και αναλυτικών τεχνικών για κάθε σύστημα-μοντέλο.
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9.2 Μελέτη της Επίδρασης των Ιόντων της Σειράς Hofmeister στις Μονοστιβάδες 

DPPC

Η παρουσία των ανιόντων της σειράς Hofmeister στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας του 

DPPC έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της μορφής της ισόθερμου π-Α. Ο βαθμός της 

επίδρασης εξαρτάται από τη συγκέντρωση και το είδος των ιόντων, καθώς επίσης και από τη 

θερμοκρασία. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις η επίδραση ήταν σύμφωνη με τη σειρά 

Hofmeister.

9.2.1 Μ ονοστιβά δες D P P C  σε Θ ερμοκρα σ ίες  18-32°C

Η παρουσία και η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη στο υπόστρωμα της 

μονοστιβάδας επηρεάζει τις φασικές μεταπτώσεις της. Συγκεκριμένα για μια σταθερή τιμή 

επιφάνειας ανά μόριο, η επιφανειακή πίεση αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

ηλεκτρολύτη. Τα ανιόντα όπως φαίνεται επιδρούν ισχυρότερα στην υγρή εκτεταμένη φάση, 

LE, από ότι στην υγρή συμπυκνωμένη, LC, η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την παρουσία του άλατος. Η αύξηση της συγκέντρωσης του άλατος επηρεάζει και 

το πλατό συνύπαρξης της ισοθέρμου, που εμφανίζεται σε μεγαλύτερη επιφανειακή πίεση και 

μικρότερη επιφάνεια ανά μόριο, ενώ το “μήκος* του μειώνεται συνεχώς, υποδηλώνοντας ότι η 

LE ευνοείται θερμοδυναμικά σε σχέση με την LC παρουσία των αλάτων. Η αύξηση της 

επιφανειακής πίεσης πιθανότατα οφείλεται στην προσρόφηση ανιόντων στις διπολικές 

κεφαλές του DPPC, με συνέπεια να δημιουργείται επιπλέον ηλεκτροστατική άπωση μεταξύ 

των λιπιδικών μορίων. Η LC φάση δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία των 

ανιόντων, όπως επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της μικροσκοπίας γωνίας Brewster, 

από τα οποία βρέθηκε ότι η επίδραση των θειοκυανικών ανιόντων στις νησίδες της υγρής 

συμπυκνωμένης φάσης δεν είναι ισχυρή, υποδεικνύοντας τη μη ισχυρή προσρόφηση των 

ανιόντων στις κεφαλές των λιπιδίων, αφού κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια τη δημιουργία 

επιμήκων και διακλαδισμένων σχημάτων. Όσο χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του 

ηλεκτρολύτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση στις υπό μελέτη μονοστιβάδες κάτι που είναι 

σύμφωνο με τη σειρά Hofmeister.

9.2.2 Μ ονοστιβά δες D P P C  σε Θ ερμοκρα σ ίες  8-12°C

Στις χαμηλές αυτές θερμοκρασίες η μονοστιβάδα του DPPC δεν παρουσιάζει πλατό 

συνύπαρξης LE-LC. Με μείωση της επιφάνειας ανά μόριο η μονοστιβάδα μεταπίπτει από τη 

συνύπαρξη της αέριας με την υγρή συμπυκνωμένη φάση απευθείας στη συμπυκνωμένη φάση. 

Στη Διατριβή αυτή βρέθηκε ότι παρουσία ηλεκτρολυτών στο υπόστρωμα, η μονοστιβάδα 

οδηγείται σε περαιτέρω φασικές μεταπτώσεις, όμοιες με αυτές που συμβαίνουν στις ψηλότερες
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θερμοκρασίες. Όσο πιο χαοτροπικό είναι το ανιόν του άλατος που χρησιμοποιείται, τόσο 

μικρότερη συγκέντρωση ηλεκτρολύτη απαιτείται για την εμφάνιση του πλατό συνύπαρξης 

στην ισόθερμο και την εμφάνιση των λιγότερο οργανωμένων φάσεων. Οι νέες φασικές 

μεταπτώσεις και η δημιουργία νέων φάσεων επιβεβαιώνεται από τα διαγράμματα του μέτρου 

της επιφανειακής συμπιεστότητας, Cs'1, ως συνάρτηση της διαθέσιμης επιφάνειας ανά λιπιδικό 

μόριο για τις μονοστιβάδες παρουσία των διαφόρων ηλεκτρολυτών, καθώς επίσης και από τη 

μελέτη των σχηματιζόμενων νησίδων της υγρής συμπυκνωμένης φάσης μέσω της 

μικροσκοπίας γωνίας Brewster. Για μια συγκεκριμένη επιφάνεια ανά μόριο η αύξηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη λιπιδική πυκνότητα και 

συνεπώς στο σχήμα και στο μέγεθος των σχηματιζόμενων νησίδων. Τη μεγαλύτερη επίδραση 

στις μονοστιβάδες του DPPC έχει το τετραφαινυλοβορικό ανιόν ακόμα και σε πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις.

Από τις μετρήσεις περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία βρέθηκε ότι τα λιπιδικά μόρια 

της μονοστιβάδας του DPPC στους 12°C στη διεπιφάνεια νερού-αέρα (σε πιέσεις > 1 OmN/m) 

διευθετούνται σε παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα και οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες 

βρίσκονται υπό κλίση προς το πλησιέστερο γειτονικό μόριο (ΝΝ). Με τη συμπίεση της 

μονοστιβάδας η παραμόρφωση της μοναδιαίας κυψελίδας του κρυσταλλικού πλέγματος, 

μειώνεται (το πλέγμα πλησιάζει όλο και περισσότερο στο εξαγωνικό πλέγμα), ενώ και η κλίση 

των υδρογονανθρακικών αλυσίδων μειώνεται, χωρίς όμως να μηδενίζεται, ακόμα και σε πίεση 

40 mN/m. Από τις τιμές του μήκους συσχέτισης εντός επιπέδου, Lxy, στις δύο 

κρυσταλλογραφικές αποστάσεις και του εμβαδού που καταλαμβάνει κάθε μόριο του DPPC 

φαίνεται ότι κάθε κρυσταλλικός τομέας σκέδασης αποτελείται από περίπου 500 μόρια 

λιπιδίων. Οι κρυσταλλικές αυτές περιοχές είναι περιτριγυρισμένες από κάποια μόρια που δεν 

βρίσκονται σε οργανωμένες φάσεις. Οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες βρίσκονται κυρίως σε 

trans διαμόρφωση, με τις τελευταίες μεθυλικές ομάδες να έχουν κάποιο βαθμό αταξίας, ο 

οποίος μειώνεται με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης.

Παρουσία διάφορων ανιόντων επηρεάζεται και η κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας, 

ακόμα και στις συμπυκνωμένες φάσεις μεγάλης λιπιδικής πυκνότητας, οι οποίες έχουν 

μελετηθεί μέσω της τεχνικής περίθλασης ακτίνων X υπό μικρή γωνία, GIXD. Παρουσία των 

ηλεκτρολυτών N aN 03, NaSCN, NaC104 και NaPF6 το πλέγμα παραμένει παραμορφωμένο 

εξαγωνικό με τις αλκυλικές αλυσίδες υπό μεγαλύτερες γωνίες κλίσης ΝΝ σε σχέση με το 

καθαρό νερό. Με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη για συγκεκριμένη 

επιφανειακή πίεση η κρυσταλλική κυψελίδα διαστέλλεται, ενώ το πλέγμα αποκλίνει βαθμιαία 

περισσότερο από το εξαγωνικό. Παρουσία των ιόντων στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας 

δημιουργούνται ελαφρώς μεγαλύτεροι κρυσταλλικοί τομείς, ενώ οι υδρογονανθρακικές
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αλυσίδες βρίσκονται κυρίως σε trans διαμόρφωση. Για όλες τις συγκεντρώσεις των 

ηλεκτρολυτών που μελετήθηκαν υπολογίστηκε η επιφανειακή πίεση στην οποία συμβαίνει η 

“μετάπτωση κλίσης”, π,, και για όλες βρέθηκε ότι είναι μεγαλύτερη από την επιφανειακή τάση 

του νερού (γΗ2θ=73.8 mN/m στους 12°C). Η μοναδική εξαίρεση παρατηρήθηκε παρουσία 

0.25 Μ NaPF6, όπου εντοπίστηκε αξιοσημείωτη μείωση της πίεσης, στην οποία τα μόρια είναι 

δυνατόν να υιοθετήσουν την κάθετη διαμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή και συγκεκριμένα 

στις ψηλότερες επιφανειακές πιέσεις η κλίση των υδρογονανθρακικών αλυσίδων, αλλά και η 

παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος, ελαττώνονται και παίρνουν τιμές μικρότερες από 

αυτές στο καθαρό νερό. Δραματικές αλλαγές προκαλεί τέλος η παρουσία του 

τετραφαινυλοβορικού ανιόντος, ΤΡΒ. Το κρυσταλλικό πλέγμα της μονοστιβάδας του DPPC 

παρουσία συγκέντρωσης ΤΡΒ μεγαλύτερης από 5.10° Μ γίνεται εξαγωνικό, ενώ οι 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες είναι κάθετες προς την επιφάνεια. Τα μήκη συνοχής της 

συγκεκριμένης κρυσταλλικής φάσης είναι ωστόσο πολύ μικρότερα, ενώ πολύ μικρότερος είναι 

και ο αριθμός των λιπιδίων ανά τομέα. Οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες έχουν μικρότερο 

βαθμό trans διαμορφώσεων. Φυσικά με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης όλο και 

μεγαλύτερο ποσοστό του μορίου διευθετείται πιο οργανωμένα και με μεγαλύτερο βαθμό 

τάξης. Οι μη κεκλιμένες και πιο συμπαγείς φάσεις της μονοστιβάδας του DPPC παρουσία των 

μεγαλύτερων συγκεντρώσεων του NaBC24H2o, εμφανίζουν μικρότερες τιμές συμπιεστότητας, 

ενώ στην παρουσία και αύξηση της συγκέντρωσης των NaNO,, NaSCN και NaC10 4  

παρατηρείται μικρή αύξηση της συμπιεστότητας των μονοστιβάδων υποδεικνύοντας μικρή 

αύξηση των ατελειών σε σχέση με αυτές πάνω από το καθαρό νερό.

Περαιτέρω μελέτη των νέων φάσεων, στις οποίες μεταπίπτει η μονοστιβάδα του DPPC 

στους 12°C, καθώς επίσης και της διευθέτησης των λιπιδικών μορίων στη διεπιφάνεια νερού 

αέρα απουσία και παρουσία ηλεκτρολυτών, πραγματοποιήθηκε μέσω της φασματοσκοπίας 

ανάκλασης απορρόφησης υπερύθρου, IRRAS. Στη μονοστιβάδα του DPPC στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες ανά μόριο οι κορυφές των συμμετρικών και 

ασύμμετρων δονήσεων εμφανίζονται στους -2851 cm '1 και στους -2920 cm '1 αντίστοιχα, 

υποδεικνύοντας ότι η μονοστιβάδα του DPPC ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες ανά μόριο 

παρουσιάζει σημαντικό βαθμό τάξης, ενώ οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες βρίσκονται κυρίως 

σε trans διαμόρφωση. Με την αύξηση της επιφανειακής πίεσης παρατηρείται μόνο μικρή 

μείωση στις τιμές των συχνοτήτων vasCH2 και VsCH?, υποδεικνύοντας κάποιες μεταβολές, σε 

μικρό όμως βαθμό, στη διευθέτηση και την οργάνωση των λιπιδικών μορίων στη διεπιφάνεια 

νερού-αέρα, επιβεβαιώνοντας το πολύ μικρό ποσοστό μορίων σε καθαρή αέρια ή υγρή 

εκτεταμένη φάση στη μονοστιβάδα του DPPC στους 12°C. Παρουσία αυξανόμενης 

συγκέντρωσης διαφόρων ηλεκτρολυτών, οι ασύμμετρες και οι συμμετρικές δονήσεις τάσης

536

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Κ ε φ α λ α ί ο  9 : Α ν α κ ε φ α λ α ι ω ς η - Σ υ μ π ε ρ α ς μ α τ α

εμφανίζονται σε μεγαλύτερες τιμές κυματαριθμού υποδεικνύοντας τη μείωση της τάξης 

διευθέτησης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων και την αύξηση των gauche διαμορφώσεων σε 

σχέση με τις trans. Αυτό επιβεβαιώνει τη δημιουργία των νέων, λιγότερο οργανωμένων 

φάσεων, όπως για παράδειγμα την αέρια και την υγρή εκτεταμένη φάση, καθώς επίσης και τη 

σταθεροποίηση και την αύξηση της έκτασης της υγρής εκτεταμένης φάσης, με αποτέλεσμα το 

πλατό συνύπαρξης να εμφανίζεται σε προοδευτικά μεγαλύτερες επιφανειακές πιέσεις. Οι πιο 

πάνω παρατηρήσεις ισχύουν κυρίως για τις μικρότερες επιφανειακές πιέσεις, μέχρι 10 mN/m. 

Στις μεγαλύτερες επιφανειακές πιέσεις, τα ανιόντα δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τη διευθέτηση των αλυσίδων στην υγρή συμπυκνωμένη φάση της μονοστιβάδας του 

DPPC και συνεπώς η δομή είναι πολύ όμοια με αυτή στη διεπιφάνεια νερού-αέρα. Σημαντικές 

μεταβολές παρατηρούνται παρουσία του N a B C S ^ o ,  ήδη σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Η  

παρουσία ηλεκτρολυτών στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας φάνηκε να επηρεάζει και την 

κατάσταση εφυδάτωσης των λιπιδικών μορίων της μονοστιβάδας. Πληροφορίες για τη 

δημιουργία δεσμών υδρογόνου και για την εφυδάτωση των λιπιδικών κεφαλών λήφθηκαν 

μέσω της μελέτης των δονήσεων των ομάδων του καρβονυλίου και της φωσφορικής ομάδας.

Η προσπάθεια ανάλυσης των ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης -επιφάνειας 

ανά μόριο, μέσω των κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων, (μοντέλων τοπικής πρόσδεσης και 

διάχυτης λιπιδκής στιβάδας) έχει υποδείξει ότι η μεταβολή της επιφανειακής πίεσης της 

μονοστιβάδας του DPPC παρουσία των ηλεκτρολυτών αποτελείται από δύο τουλάχιστον 

συνιστώσες, την ηλεκτροστατική και αυτήν που οφείλεται στην αλλαγή της φασικής 

κατάστασης της μονοστιβάδας παρουσία των ιόντων. Η μεγαλύτερη αταξία που δημιουργείται 

στη μονοστιβάδα παρουσία ηλεκτρολυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη της 

συγκέντρωσης και του είδους τους. Συνεπώς φάνηκε ότι τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα δεν 

μπορούν να περιγράφουν επαρκώς την επίδραση των ιόντων στις λιπιδικές μονοστιβάδες, 

αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν νέα, τα οποία θα πρέπει να περιέχουν παράγοντες που θα 

περιγράφουν τη συνολική ελεύθερη ενέργεια και όχι μόνο ηλεκτροστατικούς όρους.

9.2.3 Σύνοψ η Μ ελέτη ς της Ε π ίδρ α σ η ς  τω ν Ιόντω ν τη ς  Σ ε ιρ ά ς  Hofm eister στις  

Μ ονοστιβ άδες D P P C

Συμπερασματικά παρουσία των ιόντων στο υπόστρωμα της μονοστιβάδας του DPPC στους 

12°C προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη διευθέτηση και τη διαμόρφωση των λιπιδικών μορίων 

που τη σχηματίζουν. Κατά κανόνα αυξάνεται η κλίση και οι gauche διαμορφώσεις των 

υδρογονανθρακικών αλυσίδων που βρίσκονται τόσο στην υγρή εκτεταμένη όσο και στην υγρή 

συμπυκνωμένη φάση σε σχέση αυτό που συμβαίνει στη διεπιφάνεια νερού-αέρα.
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Συγκεκριμένα παρουσία των ιόντων της σειράς Hofmeister στη διεπιφάνεια επιφέρει την 

αύξηση της αταξίας της μονοστιβάδας και την εμφάνιση της υγρής εκτεταμένης φάσης η οποία 

πιθανά οδηγεί σε αυξημένη κλίση των λιπιδικών μορίων (σε σχέση με αυτή στο καθαρό νερό).

Σχήμα 9.1: Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης των ανιόντων στη διαμόρφωση των 

λιπιδικών μορίων της μονοστιβάδας του D P P C  στους 12°C.

Η ισχυρότερη και διαφορετική επίδραση του λιγότερο υδρόφιλου τετραφαινυλοβορικού 

ανιόντος στη μονοστιβάδα του DPPC οφείλεται πιθανότατα στο πολύ μεγάλο μέγεθος του 

ιόντος αυτού, (Η επιφάνεια που καταλαμβάνει είναι περίπου ίση με την προβολή της 

επιφάνειας που αντιστοιχεί σε 5-6 υδρογονανθρακικές αλυσίδες που βρίσκονται κάθετα στην 

επιφάνεια του νερού με δεσμούς all trans μεταξύ των ατόμων) το οποίο ανταγωνίζεται τα 

λιπιδικά μόρια για κατάληψη της επιφάνειας.

Σχήμα 9.2: Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης των τετραφαινυλοβορικών ανιόντων στη 

διαμόρφωση των λιπιδικών μορίων της μονοστιβάδας του D P P C  στους 12UC.
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Τα ανιόντα αυτά λειτουργούν και ως ακαθαρσία” για τη μονοστιβάδα, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται τοπικά η αταξία των αλυσίδων. Το ποσοστό των άμορφων και διαταραγμένων 

λιπιδικών τμημάτων είναι σημαντικό ακόμα και σε μεγάλη πίεση και αυτό οφείλεται στο ότι 

το μέγεθος των κρυσταλλιτών είναι πολύ μικρό και συνεπώς ο αριθμός των λιπιδικών μορίων 

που βρίσκεται στα σύνορα των τομέων αυτών είναι πολύ μεγάλος. Η αυξημένη επιφανειακή 

πίεση λόγω της παρουσίας μεγάλης συγκέντρωσης αυτών των ιόντων στη διεπιφάνεια που 

βρίσκεται η μονοστιβάδα, σε σταθερή επιφάνεια ανά μόριο, είναι πιθανώς υπεύθυνη για την 

αλλαγή της κλίσης των υδρογονανθρακικών αλυσίδων και την κάθετη διαμόρφωσή τους.

9.3 Μελέτη της Επίδρασης των Ιόντων της Σειράς Hofmeister στα Μικύλια DPC

Παρουσία των ανιόντων της σειράς Hofmeister στο περιβάλλον των μικυλίων προκαλεί 

αλλαγές τόσο στις φυσικοχημικές όσο και στις δομικές αλλά και στις ηλεκτρικές ιδιότητες των 

μικυλίων λόγω της προσρόφησης των ιόντων στις διπολικές τους κεφαλές. Για τη διερεύνηση 

όλων των πιθανών μεταβολών που προκαλούν τα ιόντα στα μικύλια συνδυάστηκαν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από μεγάλο αριθμό αναλυτικών τεχνικών. Και σε αυτή την 

περίπτωση ο βαθμός της επίδρασης εξαρτάται από τη συγκέντρωση και το είδος των ιόντων, 

αλλά σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκε να είναι σύμφωνος με τη σειρά Hofmeister.

Μέσω της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 'HNMR μελετήθηκε η 

επίδραση διαφόρων ηλεκτρολυτών στις χημικές μετατοπίσεις των 'Η των λιπιδίων του DPC, 

οι οποίες δεν βρέθηκε να μεταβάλλονται με την αλλαγή της συγκέντρωσης του DPC, ή με την 

αύξηση της συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών. Αυτό υποδεικνύει ότι δεν συμβαίνουν 

σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των 'Η. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 

τετραφαινυλοβορικό ανιόν, το οποίο επηρεάζει αισθητά τις χημικές μετατοπίσεις. Παρόμοια 

συμπεράσματα προκύπτουν από τις χημικές μετατοπίσεις των ατόμων 1 C που βρίσκεται στις 

λιπιδικές κεφαλές (Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κορυφή που απουσία ηλεκτρολύτη 

οφείλεται στους χημικώς ισοδύναμους άνθρακες C2 και C1' (Σχήμα 8.3), η οποία σχάζεται σε 

δύο κορυφές. Όσο πιο χαοτροπικό είναι το ανιόν τόσο σε μικρότερη συγκέντρωση σχάζεται η 

κορυφή). Η προσρόφηση των ανιόντων στη διπολική περιοχή των μικυλίων επηρεάζει το 

περιβάλλον της αρνητικά φορτισμένης φωσφορικής ομάδας του λιπιδίου.

Η δυνατότητα “πρόσδεσης” των ανιόντων στα μικύλια του DPC, αλλά και η μη “πρόσδεση” 

των κατιόντων Na επιβεβαιώθηκε από τα φάσματα των τετραπολικών πυρήνων 35C1, Ι27Ι, 

: ,Na. Από αυτά έχει διαφανεί ότι τα ανιόντα Ο 'δ ε ν  προσδένονται στα μικύλια, σε αντίθεση με 

τα C IO / τα οποία έχουν ισχυρή πρόσδεση. Ισχυρή πρόσδεση στα μικύλια βρέθηκε ότι υπάρχει 

και για τα ΙΟ / και Γ, ενώ από τα εύρη των κορυφών 23 Ν a προκύπτει ότι τα κατιόντα Na δεν 

προσδένονται στα λιπιδικά μόρια.
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Από τις μετρήσεις EPR με χρήση του 5-Δοξυλστεατικού οξέος (σταθερή ρίζα με ασύζευκτο 

ηλεκτρόνιο) βρέθηκαν τα εξής: Η τιμή του χρόνου συσχέτισης περιστροφής, tr, καθώς και ο 

παράγοντας τάξης, S, αυξάνονται με την αύξηση της συγκέντρωσης των ανιόντων PF6\  ενώ τα 

ιόντα SCN' δεν προκαλούν οποιαδήποτε επίδραση. Από την κατάλληλη επεξεργασία των 

φασμάτων EPR υπολογίστηκε ο αριθμός εφυδάτωσης των μικυλίων του DPC, ο οποίος 

απουσία ηλεκτρολυτών βρέθηκε να είναι ίσος με 5.7±0.8, και παραμένει περίπου σταθερός και 

ίσος με 6-7 μόρια νερού ανά λιπίδιο παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων NaPF6 και 

NaSCN. Αντίστοιχες ενδείξεις υπάρχουν και για άλλους ηλεκτρολύτες. (Η τιμή του αριθμού 

εφυδάτωσης που προέκυψε από τη μέθοδο EPR φαίνεται ότι είναι ρεαλιστική, αφού και τα 

αποτελέσματα των τεχνικών SANS και SAXS είναι συμβατά με τιμές αριθμού εφυδάτωσης 6- 

7. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παρουσία NaBC^-iH^o από τα οποία βρέθηκε μείωση της 

παραμέτρου αυτής με αύξηση της συγκέντρωσής του).

Ο αριθμός συσσωμάτωσης των μικυλίων, καθώς επίσης και η επίδραση των ηλεκτρολυτών 

στην παράμετρο αυτή, μελετήθηκε μέσω της τεχνικής χρονικά εξαρτώμενης απόσβεσης 

φθορισμού, TRFQ. Απουσία ηλεκτρολυτών ο αριθμός συσσωμάτωσης βρέθηκε να είναι ίσος 

με 63± 5, ενώ με αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, ο αριθμός συσσωμάτωσης 

οδηγείται σε σταδιακή μείωση. Όσο χαοτροπικότερο είναι το ανιόν του ηλεκτρολύτη που 

χρησιμοποιείται, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του αριθμού συσσωμάτωσης. Εντυπωσιακή 

είναι η μείωση του αριθμού συσσωμάτωσης παρουσία NaBC24H2o, ακόμα και σε πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις.

Η επίδραση στην υδροδυναμική ακτίνα των μικυλίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

είδος και τη συγκέντρωση του ανιόντος του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται, όπως 

προέκυψε από τα αποτελέσματα της δυναμικής σκέδασης φωτός, DLS. Συγκεκριμένα τα 

ανιόντα CF, Br', N O /, CIO3*, δηλαδή τα ανιόντα με το λιγότερο χαοτροπικό χαρακτήρα, δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ακτίνα των μικυλίων και συνεπώς το μέγεθος 

και το σχήμα τους, ενώ παρουσία των ανιόντων ΙΟ4’, SCN\ C104', R e04\  PF6’ αρχικά 

παρατηρείται μια σημαντική μείωση στην υδροδυναμική ακτίνα και σε μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις παρατηρείται αύξηση των ακτίνων των μικυλίων του DPC. Η εμφάνιση 

ελάχιστου της υδροδυναμικής ακτίνας οφείλεται στη σταδιακή φόρτιση των διπολικών 

μικυλίων του DPC από την παρουσία των ηλεκτρολυτών και ακολούθως στην εξουδετέρωση 

της άπωσης Coulomb λόγω της αυξανόμενης θωράκισης σε υψηλή ιοντική ισχύ. Μεγαλύτερη 

αλλαγή στην υδροδυναμική διάμετρο των μικυλίων του DPC παρατηρείται παρουσία των 

ανιόντων BC24H20', όπου με την αύξηση της συγκέντρωσης παρατηρείται ραγδαία μείωση της 

ακτίνας των μικυλίων. Μέσα από κατάλληλη θεωρητική ανάλυση εξηγήθηκε η ύπαρξη 

ελάχιστου της υδροδυναμικής ακτίνας των μικυλίων στην παρουσία ΙΟ4', SCN', CIO4’, Re0 4 _,
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PF6' και εξάχθηκε το φορτίο ανά μικύλιο και το ηλεκτροστατικό δυναμικό στην επιφάνεια των 

μικυλίων ως συνάρτηση του είδους και της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη.

Παρουσία μικρής συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη προκαλεί την εμφάνιση αρνητικού 

ηλεκτρικού δυναμικού, (λόγω εκλεκτικής ρόφησης ανιόντων) ενώ με περαιτέρω αύξηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, οι τιμές του δυναμικού οδηγούνται σε πλατό. Όσο πιο 

χαοτροπικός είναι ο χαρακτήρας του ανιόντος τόσο πιο αρνητικό είναι το δυναμικό που 

αναπτύσσεται στην επιφάνεια των μικυλίων.

Το επιφανειακό φορτίο και το ηλεκτροστατικό δυναμικό των μικυλίων του DPC που 

οφείλεται στην προσρόφηση των ανιόντων προσδιορίστηκε και μέσα από τα αποτελέσματα 

της σκέδασης νετρονίων και ακτίνων X υπό μικρή γωνία. Πριν εξαχθούν οι ηλεκτρικές 

ιδιότητες των μικυλίων του DPC έγινε πλήρης ανάλυση των καμπύλών σκέδασης για την 

άντληση όλων των δομικών χαρακτηριστικών των μικυλίων απουσία ηλεκτρολύτη. Η μελέτη 

αυτή περιελάμβανε 1) ανάλυση χωρίς τη χρήση μοντέλων (εφαρμογή διάφορων νόμων π.χ. 

νόμος Guinier, νόμος Porod κλπ και ανάλυση μέσω της μεθόδου GIFT για εξαγωγή των 

διαγραμμάτων PDDF), 2) μοντελοποίηση με κατάλληλα προγράμματα (FISH), 3) 

πραγματοποίηση επιπλέον πειραμάτων εξωτερικής και εσωτερικής ταύτισης λαμπρότητας με 

την τεχνική SANS και 4) χρήση όλων των πληροφοριών που προέκυψαν από τις άλλες 

τεχνικές (NMR, EPR, TRFQ, DLS). Ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας έγινε ολοκληρωμένη 

εξαγωγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των μικυλίων. Συνοπτικά τα μικυλιακά 

συστήματα του DPC συγκέντρωσης 200 mM σε καθαρό D^O, μπορούν να περιγραφούν ως 

δισκοειδή ελλειψοειδή με λόγο αξόνων ίσο με 1/1.4=0.714, με μεγάλη ακτίνα του πυρήνα ίση 

με Rca=19.6 Α και μικρή ακτίνα του πυρήνα ίση με RCb=14.0 Α, ενώ το πάχος του κελύφους 

είναι ίσο με 5.4 Α. Ο αριθμός συσσωμάτωσης που είναι συμβατός με τη συγκεκριμένη 

γεωμετρία είναι περίπου 70 μονομερή ανά μικύλιο και ο βαθμός εφυδάτωσης είναι ίσος με 6 

μόρια νερού ανά λιπίδιο, οδηγώντας σε κλάσμα όγκου μικυλίων ίσο με 0.088.

Το σχήμα των καμπύλών σκέδασης τόσο των νετρονίων όσο και των ακτίνων X, I(Q), 

επηρεάζεται παρουσία ηλεκτρολύτη στο διάλυμα. Από τις καμπύλες σκέδασης SANS 

παρατηρείται ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη η ένταση σκέδασης 

μειώνεται, ιδιαίτερα στις μικρότερες τιμές του Q και το μέγιστο γίνεται πιο εμφανές. Το 

μέγιστο της σκέδασης μετατοπίζεται σε μεγαλύτερες τιμές του διανύσματος σκέδασης, Q. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την αύξηση των απωστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

μικυλίων.

Το φορτίο ανά μικύλιο παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης ηλεκτρολύτη προσδιορίστηκε 

από τα προγράμματα FISH και GIFT για τα αποτελέσματα SANS και το πρόγραμμα GIFT για 

τα αντίστοιχα που προέκυψαν από το SAXS. Οι τιμές που προέκυψαν από τις μεθόδους αυτές
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ήταν σε αρκετά καλή συμφωνία, αν και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διαφορά 1 -2 μονάδων 

φορτίου. Όμως γενικά με την αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη παρατηρήθηκε 

αύξηση του προσροφημένου φορτίου μέχρι τον κορεσμό της επιφάνειας και συνεπώς μείωση 

του ηλεκτροστατικού δυναμικού (αύξηση της απόλυτης του τιμής). Όσο πιο χαοτροπικό είναι 

το ανιόν τόσο αρνητικότερο είναι το δυναμικό της επιφάνειας.

Συγκρίνοντας τις τιμές του επιφανειακού φορτίου των μικυλίων του DPC παρουσία 

συγκεκριμένης συγκέντρωσης κάποιου ηλεκτρολύτη, φαίνεται ότι αυτές που προέκυψαν από 

τη δυναμική σκέδαση φωτός είναι μικρότερες από αυτές της σκέδασης νετρονίων και ακτίνων 

X υπό μικρή γωνία. Στις ίδιες παρατηρήσεις και συμπεράσματα καταλήγει κανείς 

συγκρίνοντας τις τιμές του ηλεκτροστατικού δυναμικού από τα αποτελέσματα DLS και SANS.

Η εκλεκτική πρόσδεση των ανιόντων στα διπολικά μικύλια και η ανάπτυξη αρνητικού 

δυναμικού στην επιφάνεια των μικυλίων επιβεβαιώθηκε και μέσα από τις μετρήσεις του ζήτα 

δυναμικού με ανάλυση της φάσης του σκεδαζόμενου φωτός.

Για την επί πλέον μελέτη των πιθανών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

μικυλίων του DPC με διάφορα ανιόντα της σειράς Hofmeister έγινε χρήση της 

φθορισμομετρίας με διαλυτοποίηση των φθοριζουσών χρωστικών RH421 και di-8-ANEPPS 

στο εσωτερικό των μικυλίων. Οι χρωστικές αυτές είναι ευαίσθητες στο δυναμικό των 

μεμβρανών και ανταποκρίνονται στις αλλαγές του, μέσω της μεταβολής του μήκους κύματος 

και της μέγιστης έντασης εκπομπής φθορισμού. Συγκεκριμένα με την αύξηση της 

συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών, τα μήκη κύματος μέγιστης εκπομπής αυξάνουν, 

υποδεικνύοντας την ανάπτυξη αρνητικού επιφανειακού δυναμικού. Η δημιουργία τοπικού 

ηλεκτρικού πεδίου κατά την προσθήκη αλάτων νατρίου διαφόρων ανιόντων έχει επίσης ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του λόγου φθορισμού, R440/540 σε σχέση με αυτή απουσία 

άλατος και για τις δύο χρωστικές. Η μείωση συνεχίζεται μέχρι μία ορισμένη συγκέντρωση 

ιόντων, στην οποία γίνεται κορεσμός της επιφάνειας από την παρουσία των ανιόντων. Όσο 

χαοτροπικότερο είναι το ανιόν τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του λόγου R.

Όπως και στην περίπτωση της επίδρασης των ιόντων στις μονοστιβάδες, η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη μελέτη της επίδρασης των ιόντων της σειράς 

Hofmeister με τα μικύλια του DPC, πραγματοποιήθηκε μέσω θεωρητικών μοντέλων για 

εξαγωγή των χημικών δυναμικών κατανομής U a n ion μεταξύ νερού και επιφάνειας μικυλίου ως 

συνάρτηση του είδους του ηλεκτρολύτη. (Ως παράμετρος προσαρμογής χρησιμοποιήθηκε το 

επιφανειακό φορτίο που προέκυψε από την ανάλυση των καμπύλων σκέδασης SANS με το 

πρόγραμμα FISH).
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9.3.1 Σ ύ ν ο ψ η  Μ ε λ έ τ η ς  τ η ς  Ε π ίδ ρ α σ η ς  τ ω ν  Ιό ν τ ω ν  τ η ς  Σ ε ιρ ά ς  H o fm e is te r  σ τ α  Μ ικ ύ λ ια  

τ ο υ  D P C

Η  επίδραση των ανιόντων στα μικυλιακά συστήματα του DPC εξαρτάται από το είδος και τη 

συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των διαφόρων τεχνικών 

που χρησιμοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα η επίδραση των περισσότερων ανιόντων που μελετήθηκαν στη δομή (σχήμα, 

μέγεθος) των μικυλίων είναι μικρή (NMR, EPR, SANS, SAXS). Τα διάφορα ιόντα μπορούν 

να εισχωρήσουν στη διπολική περιοχή των μικυλίων (3ΙΡ NMR), χωρίς όμως να έχουν τη 

δυνατότητα να διεισδύουν στον υδρόφοβο πυρήνα (NMR, EPR, SANS, SAXS). Η εφυδάτωση 

των λιπιδίων δεν μεταβάλλεται σημαντικά, και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η μόνιμη 

εφυδάτωσή τους αφορά τις φωσφορικές ομάδες. Η  παρουσία και η αύξηση της συγκέντρωσης 

του ηλεκτρολύτη επιφέρουν τη μείωση του αριθμού συσσωμάτωσης (TRFQ) και αυτό είναι 

αποτέλεσμα της φόρτισης των λιπιδικών κεφαλών λόγω της προσρόφησης ιόντων σε αυτές (το 

ίδιο συμβαίνει και με τα ιοντικά μικύλια). Η προσρόφηση αυτή είναι εκλεκτική και προσδίδει 

αρνητικό επιφανειακό φορτίο (NMR τετραπολικών ιόντων, SANS, SAXS, ζήτα δυναμικό). 

Αντίθετα το κατιόν Na δεν φαίνεται να προσδένεται στα μικύλια του DPC (r 'Na NMR, 

SANS, SAXS).

•

Σχήμα 9.3: Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης των ανιόντων 
στα διπολικά μικύλια του DPC.

Αντίθετα τα περισσότερο χαοτροπικά ανιόντα PF6' και κυρίως το BC24H20' έχουν ισχυρή 

επίδραση στη δομή των μικυλίων (NMR, EPR). Συγκεκριμένα παρουσία του 

τετραφαινυλοβορικού ανιόντος σημαντικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στα φάσματα 'Η NMR 

και ’'Ρ NMR (και για το εξαφθοροφωσφορικό ανιόν), ενώ αλλαγές παρατηρήθηκαν και στους 

χρόνους συσχέτισης των μικυλίων στην παρουσία και των δύο ανιόντων (και στον αριθμό 

εφυδάτωσης των μικυλίων στην παρουσία NaBC24H2o). Δραματική είναι η μείωση του
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αριθμού συσσωμάτωσης των μικυλίων που βρέθηκε παρουσία των τετραφαινυλοβορικών 

ανιόντων. Οι διάφορες αλλαγές στις δομικές ιδιότητες των μικυλίων καθιστά την προσαρμογή 

και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων από τις τεχνικές SANS και SAXS πολύ δύσκολη.

Συμπερασματικά η είσοδος των μεγάλων αυτών ανιόντων στη διπολική περιοχή των 

μικυλίων προκαλεί σημαντικές δομικές αλλαγές και δημιουργεί κάτι σαν μικτό μικύλιο 

(ανιόντα και λιπίδια), αφού μειωθεί και το μέγεθος του πυρήνα.

Σχήμα 9.4: Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης των τετραφαινυλοβορικών 
ανιόντων στα διπολικά μικύλια του DPC.

9 .4  Σ ύ γ κ ρ ι σ η  τ ω ν  Χ η μ ι κ ώ ν  Δ υ ν α μ ι κ ώ ν  Κ α τ α ν ο μ ή ς  U anion π ο υ  Π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ η ν  

Α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  Ι ό ν τ ω ν  μ ε  τ ι ς  Μ ο ν ο σ τ ι β ά δ ε ς  τ ο υ  D P P C  κ α ι  τ α  Μ ι κ ύ λ ι α  τ ο υ  

D P C

Οι τιμές του ελκτικού δυναμικού, U a n io n , που προέκυψαν στην παρούσα Διδακτορική 

Διατριβή συσχετίζονται με τους συντελεστές U an ion που προέκυψαν από το πλήρες μοντέλο 

στις μονοστιβάδες του DPPC από παλαιότερη μελέτη στους 22°C[1‘3], που περιλαμβάνει και 

την συμπλοκοποίηση του Na από τα λιπίδια. Η συσχέτιση αυτή φαίνεται διαγραμματικά στο 

πιο κάτω Σχήμα 9.5.
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-5 -4 -3 -2 -1 0

U/kT (Μ ονοστιβάδες DPPC )

Σχήμα 9.5: Διάγραμμα συσχέτισης των συντελεστών U των διαφόρων ιόντων που προέκυψαν από 
τη θεωρητική ανάλυση με μοντέλα για τις μονοστιβάδες σε σχέση με τις αντίστοιχες που

προέκυψαν από τα μικύλια.

Από το πιο πάνω διάγραμμα φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά καλή γραμμική συσχέτιση μεταξύ 

των συντελεστών U για τα μικύλια σε σχέση με τους συντελεστές U των μονοστιβάδων. Όλα 

σχεδόν τα ιόντα βρίσκονται πάνω σε μια γραμμή με κλίση μικρότερη της μονάδας. Αυτό 

δείχνει ότι η “διακριτική ικανότητα” των μικυλίων (σφαιρική γεωμετρία) για τα ανιόντα είναι 

αισθητά ελαττωμένη σε σχέση με την επίπεδη γεωμετρία των μονοστιβάδων. Σε αντίθεση με 

την αλληλεπίδραση με τις μονοστιβάδες, τα ιόντα SCN' δεν αλληλεπιδρούν με τα μικύλια 

ισχυρότερα από άλλα ιόντα. Προφανώς κάποια ιδιαίτερη αλληλεπίδραση του ιόντος με τη 

λιπιδική κεφαλή δεν είναι πλέον δυνατή στη σφαιρική γεωμετρία. Επίσης τα ιόντα CIO,’ και 

NO," βρέθηκε να έχουν μικρότερη τιμή U anion στα μικύλια από ότι αναμενόταν, ενώ κάπως 

αμφίβολη είναι η τιμή U για το ανιόν C1'.

Ο λόγος των μικρότερων τιμών U, για τα χαοτροπικά ανιόντα στη διεπιφάνεια των μικυλίων, 

σε σχέση με την επίπεδη της μονοστιβάδας πιθανώς να οφείλεται στον μικρότερο όρο 

δημιουργίας κοιλότητας για τη μετατόπιση του ιόντος. Το περιβάλλον της μικυλιακής 

επιφάνειας είναι πιθανά πιο “προσβάσιμο” προς το διάλυμα (πιο υδρόφιλο), με αποτέλεσμα η 

ελάττωση της ελεύθερης ενέργειας από όρους του τύπου Δγ (R,+Rtt)2 να είναι μικρότερη 

επειδή το Δγ στην περίπτωση των μικυλίων, (Δγ=γΗ2θ-γπιίς), είναι μικρότερο από το Δγ για τις 

μονοστιβάδες (Δγ=γΗ2ο-γπιοη). Παράλληλα με την ελάττωση του όρου για τη δημιουργία 

“κοιλότητας”, φαίνεται ότι τα λιγότερο χαοτροπικά-περισσότερο υδρόφιλα ιόντα μπορούν να
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προσεγγίσουν τα μικύλια με τη μικρότερη απώλεια μορίων νερού της εφυδάτωσης τους. Αυτός 

είναι ο λόγος που τελικά τα ιόντα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια προς τα μικύλια 

από ότι προς τις μονοστιβάδες. Το τελικό αποτέλεσμα των δύο αυτών τάσεων είναι η 

μικρότερη διακριτική ικανότητα της επιφάνειας των μικυλίων σε σχέση με τις μονοστιβάδες 

όπως προκύπτει και από το Σχήμα 9.5.

Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης της αλληλεπίδρασης ιόντων-λιπιδίων στα μικύλια του 

DPC παρέχουν μια ισχυρή ένδειξη ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν είναι χημικής φύσης αλλά 

μάλλον κατανομής των ανιόντων μεταξύ της υδατικής φάσης και του πιο φιλικού για τα 

χαοτροπικά ανιόντα περιβάλλοντος της διεπιφάνειας του μικυλίου.

9 .5  Μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α

Η παρουσία των διαφόρων ιόντων στο περιβάλλον των μεμβρανομιμητικών συστημάτων

που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής επηρεάζει ένα μεγάλο 

αριθμό ιδιοτήτων τους σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Η επίδραση αυτή ήταν ανάλογη με τη 

συγκέντρωση, του ηλεκτρολύτη όμως σε όλες τις περιπτώσεις η επίδραση ήταν σύμφωνη με 

τη σειρά Hofmeister. Ο στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής που ήταν η διερεύνηση 

του μηχανισμού αλληλεπίδρασης των ιόντων με τις βιολογικές μεμβράνες μέσω της χρήσης 

απλών μεμβρανομιμητικών μοντέλων πραγματοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μικρό 

λιθαράκι στην προσπάθεια κατανόησης των ιοντικών επιδράσεων σε άλλα φυσικοχημικά και 

βιολογικά συστήματα. Παρόλα ταύτα από την εργασία αυτή έχουν μείνει κάποια αναπάντητα 

ερωτήματα ή έχουν προκύψει κάποια νέα, τα οποία θα μπορούσαν μέσα από επιπλέον 

πειραματικές και θεωρητικές μελέτες να διευκρινισθούν, να μελετηθούν σε επιπλέον βάθος και 

τέλος να απαντηθούν.

Συγκεκριμένα οι φασικές μεταπτώσεις και οι νησίδες της υγρής συμπυκνωμένης φάσης της 

μονοστιβάδας του DPPC στους 12°C παρουσία των ηλεκτρολυτών μπορούν να μελετηθούν 

περαιτέρω και πιο εκτεταμένα μέσω της μικροσκοπίας γωνίας Brewster. Επίσης χρήσιμο θα 

ήταν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις GIXD παρουσία NaPF6 σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 

από 0.25 Μ, έτσι ώστε να διευκρινισθεί κατά πόσο το κρυσταλλικό πλέγμα της μονοστιβάδας 

του DPPC από παραμορφωμένο εξαγωνικό με κεκλιμένες τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες 

μπορεί να γίνει μη κεκλιμένο εξαγωνικό όπως και στην περίπτωση του NaBC24H2o. Η 

διερεύνηση των φασικών μεταπτώσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και μέσω της 

φασματοσκοπίας γενέσεως αθροίσματος συχνοτήτων υπεριώδους-ορατού VSFG. (Ας 

σημειωθεί ότι τέτοια πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

όμως δεν έχουν αναφερθεί καθόλου διότι βρίσκονται ακόμα υπό ανάλυση). Πληροφορίες για
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τις ηλεκτρικές ιδιότητες της μονοστιβάδας θα μπορούσαν να ληφθούν και μέσω πειραμάτων 

μέτρησης του επιφανειακού δυναμικού. Αντίστοιχη εργασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

και με τη χρήση άλλων φωσφολιπιδίων με διαφορετική διπολική κεφαλή π.χ. κεφαλή 

φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης, καθώς επίσης και σε χαμηλότερη θερμοκρασία με τα 

χαοτροπικότερα ανιόντα. Τέλος όλα τα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα των ισόθερμων 

διαγραμμάτων θα πρέπει να αναλυθούν με τα κατάλληλα θεωρητικά μοντέλα που θα 

αναπτυχθούν, έτσι ώστε να περιέχουν όρους για τη συνολική ελεύθερη ενέργεια που θα 

περιγράφουν τις μεταβολές της διαμόρφωσης και συσσωμάτωσης των λιπιδίων παρουσία 

ηλεκτρολυτών.

Για την εξαγωγή επί πλέον συμπερασμάτων για την επίδραση των ιόντων με τα μικυλιακά 

συστήματα θα ήταν χρήσιμο να αναπτυχθούν νέα μοντέλα που θα μπορούν να περιγράφουν με 

επιτυχία την αλληλεπίδραση των ανιόντων με τον ισχυρό χαοτροπικό χαρακτήρα τα οποία 

προκαλούν μεγάλες δομικές μεταβολές, έτσι ώστε να γίνει σωστός προσδιορισμός του 

επιφανειακού φορτίου και συνεπώς του δυναμικού στις περιπτώσεις αυτές. Επιπλέον θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πειράματα σκέδασης νετρονίων υπό μικρή γωνία, SANS, 

όπως για παράδειγμα για τη λήψη καλύτερων (χωρίς θόρυβο) αποτελεσμάτων στις 

μεγαλύτερες τιμές του διανύσματος σκέδασης για εξαγωγή της επιφάνειας των λιπιδικών 

μορίων μέσω των διαγραμμάτων Porod. Περαιτέρω μελέτες με τη χρήση της φασματοσκοπίας 

ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού , EPR τόσο για τη διερεύνηση της δομής και της 

δυναμικής των μικυλίων στην παρουσία άλλων ηλεκτρολυτών όσο και για την επίδραση του 

ηλεκτρολυτών στον αριθμό εφυδάτωσης των μικυλίων. Επειδή ο αριθμός εφυδάτωσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάλυση των δεδομένων της σκέδασης, θα ήταν καλό να 

μετρηθεί και με εναλλακτικές μεθόδους. Τέτοια μέθοδος είναι π.χ. η φασματοσκοπία 

διηλεκτρικής χαλάρωσης, DRS. Δύο προκαταρκτικές μετρήσεις DRS είχαν γίνει στα πλαίσια 

της Διατριβής και είχαν δώσει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η μεταβολή του αριθμού 

συσσωμάτωσης με τη συγκέντρωση και το είδος του ηλεκτρολύτη μετρήθηκε με τη μέθοδο 

TRFQ. Οι τιμές ήταν κάπως μικρότερες από αυτές που υποδεικνύουν τα πειράματα SANS και 

SAXS. Αρα θα ήταν καλό να μετρηθεί η μεταβολή του Nag σε βάθος με αυτή ή άλλη μέθοδο. 

Ανάλυση των καμπύλών σκέδασης των αποτελεσμάτων SAXS με κατάλληλο πρόγραμμα 

εκτός της μεθόδου GIFT για εξαγωγή του επιφανειακού φορτίου θα ήταν πολύ χρήσιμη. 

Επίσης χρήσιμη θα ήταν και η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις τεχνικές της σκέδασης για 

τη διευκρίνιση του ρόλου των κατιόντων.
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Π . 1 :  Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ά  Δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ο υ  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ  τ η ς  

Κ ρ υ σ τ α λ λ ι κ ή ς  Δ ο μ ή ς  τ ω ν  Μ ο ν ο σ τ ι β ά δ ω ν  τ ο υ  D P P C  σ τ η  Δ ι ε π ι φ ά ν ε ι α  Ν ε ρ ο ύ  -  

Α έ ρ α  κ α ι  Η λ ε κ τ ρ ο λ ύ τ η  -  Α έ ρ α  σ τ ο υ ς  1 2 ° C  μ ε  τ η ν  Τ ε χ ν ι κ ή  Π ε ρ ί θ λ α σ η ς  Α κ τ ί ν ω ν  X  

υ π ό  μ ι κ ρ ή  γ ω ν ί α ,  G I X D

Πίνακας Π. 1.1: Παράμετροι που περιγράφουν την κρυσταλλική δομή της μονοστιβάδας του 
D P P C  στη διεπιφάνεια νερού - αέρα σε διάφορες θερμοκρασίες από μελέτες της βιβλιογραφίας.

Θερμοκρασία Επιφανειακή 
Πίεση, π

| mN/m |

a/b

\Μ

γ

Π

Είδος πλέγματος 
με το οποίο έγινε 

η ανάλυση

Γωνία
Κλίσης

ΙΊ

Αχψ

m

15°C[1]
30 5.15/

5.04 115.5 Παραμορφωμένο
Εξαγωνικό

ΝΝ

30 23.4

45 5.08/
4.93 117.2 25 22.3

2o°c [2]

10.1 Παραμορφωμένο
Εξαγωνικό

ΝΝ

38.6 25.6

14.7 36.4 25.1

25.0
Κεκλιμένο

33.1 24.4
35.2 31.3 23.4
44.7 26.1 22.8

22°C[3·41

15 5.84/
5.20 124.2

Παραμορφωμένο
Εξαγωνικό

ΝΝ

35.6 25.1

25 5.68/
5.14 123.5 33.7 24.4

35 5.52/
5.09 122.9 30.9 23.6

45 5.32/
5.02 121.9 27.2 22.6
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23°[5] 20 5.19/
5.19 112.2

Παραμορφωμένο
Εξαγωνικό

ΝΝ
35.3

Δωματίου1 ’ ] 30 5.085/
5.085 115.1

Παραμορφωμένο
Εξαγωνικό

ΝΝ
30.9

30°C[8]
30 5.07 116 Παραμορφωμένο

Εξαγωνικό
ΝΝ

30.0

40 5.05 116 28.3

30oC[9]

15 Δεν εμφανίζονται κορυφές περίθλασης/Δεν υπάρχει
τάξη

40 5.40/
8.62

Εξαγωνικό
Παραμορφωμένο

ΝΝ
25.5 23.3

Πίνακας Π.1.2: Θέσεις των κορυφίόν Bragg και των ράβδων Bragg και του εύρους των κορυφών 
(f>vhm-AQmai) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 0.25 Μ NaNOj - αέρα σε διάφορες 
επιφανειακές πιέσεις.

Επιφανειακή Μη Εκφυλισμένη Κορυφή Εκφυλισμένη Κορυφή
Πίεση

|mN/m|
Q /,ψ
| A T |

Q /

[ A 1] |A  ]

Q /
ΙΛ Ί

1 0
Q m ax 1.451 0 1.290 0.80

A Q m ax 0.013 0.30 0.054 0.3

20 Q m ax 1.457 0 1.324 0.76
Δ  max 0.013 0.30 0.051 0.3

30 Q m ax 1.462 0 1.351 0.70
A Q m ax 0.014 0.29 0.047 0.29

40 Q m ax 1.466 0 1.378 0.64
A Q m ax 0.014 0.29 0.070 0.28
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Πίνακας Π.1.3: Θέσεις των κορυφίόν Bragg και των ράβδων Bragg και του εύρους t c o v  κορυφών 
(fwhm-AOn,..) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια 0.75 Μ NaNOj - αέρα σε διάφορες 
επιφανειακές πιέσεις.

Επιφανειακή Mil Εκφυλισμένη Κορυφή Εκφυλισμένη Κορυφή
Πίεση

|mN/m| f t
Qz

ΙΑ Ί f t
Q/

i.v ' i

10 Q m ax 1.451 0 1.287 0.816
A Q m ax 0.013 0.30 0.053 0.30

20 Q m ax 1.455 0 1.318 0.753
A Q m ax 0.013 0.30 0.053 0.30

30 Q m ax 1.460 0 1.343 0.725
A Q m ax 0.014 0.29 0.050 0.30

40 Q m ax 1.467 0 1.371 0.661
A Q m ax 0.014 0.29 0.053 0.29

Πίνακας Π.1.4: Μέγιστη τιμή θέσης των κορυφίόν Bragg και t c o v  ράβδων Bragg και του εύρους 
των κορυφών (fwhm) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια διαφόρων συγκεντρώσεων 
NaSCN -αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων.

Συγκέντρωση
NaSCN

[M]

Επιφανειακή
Πίεση

|mN/ni|

l '1 Κορυφή 2n Κορυφή 3'1 Κορυφή
Q™
[ A  ]

Q/
[ A '1]

Q™
[ A  ]

Q/
[ A '1!

Q™
[A  1

Q z

[ A 1]

0.1

10 Q m ax 1.465
0.014

0.08
0.26

1.390
0.030

0.61
0.27

1.368
0.045

0.69
0.27A Q m ax

20 Q m ax 1.466
0.013

0.06
0.26

1.376
0.039

0.64
0.26

1.355
0.038

0.70
0.26A Q m ax

30 Qm ax 1.466
0.015

0.07
0.25

1.392
0.051

0.66
0.26

1.359
0.041

0.73
0.26A Q m ax

40 Q m ax 1.480
0.014

0.07
0.26

1.426
0.044

0.5
0.26

1.410
0.053

0.57
0.26A Q m ax

0.25

10 Qm ax 1.452
0.014

0
0.30

1.283
0.059

0.82
0.30A Q m ax

20 Q m ax 1.456
0.014

0
0.30

1.312
0.060

0.77
0.30A Q m ax

30 Q m ax 1.464
0.015

0
0.30

1.345
0.060

0.70
0.30A Q m ax

40

Qm ax
1.466
0.020

0
(0.08)
0.30

(0.27)

1.368
0.078

0.65
0.29

— —

A Q m ax

0.75

10 Q m ax 1.451
0.015

0
0.31

1.268
0.066

0.830
0.31A Q m ax

20 Qm ax 1.455
0.015

0
0.31

1.299
0.063

0.783
0.31A Q m ax

30 Q m ax 1.461
0.016

0
0.32

1.330
0.065

0.739
0.32A Q m ax

40 Qm ax 1.465
0.026

0
0.32

1.361
0.087

0.687
0.32A Q m ax
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Πίνακας Π.1.5: Μέγιστη τιμή θέσης των κορυφών Bragg και των ράβδων Bragg και του εύρους 
των κορυφών (fwhm) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια διαφόρων συγκεντρώσεων 
Ν β 0 0 4-αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων.

Συγκέντρωση Επιφανειακή Μη Εκφυλισμένη Κορυφή Εκφυλισμένη Κορυφή
NaC104

[Μ]
Πίεση

|mN/m|
Q z

[ A 1]
Q /ψ  
[ Α  Ί

Q z

[ A '1]

1 0 Qm ax 1.452 0 1.282 0.814
A Q m ax 0.013 0.30 0.063 0.30

20 Q m ax 1.458 0 1.309 0.775

0 .1
A Q m ax 0.014 0.30 0.056 0.30

30 Qm ax 1.461 0 1.339 0.712
A Q m ax 0.014 0.29 0.049 0.28

40 Q m ax 1.471 0 1.369 0.662
A Q m ax 0.015 0.29 0.080 0.29

1 0
Q m ax 1.452 0 1.275 0.82

A Q m ax 0.014 0.30 0.073 0.30

20 Qm ax 1.453 0 1.302 0.79
A Q m ax 0.013 0.30 0.066 0.30

0.25 1.453 0 1.310 0.77
0.013 0.30 0.062 0.30

30 Qm ax 1.466 0 1.342 0.71
^ Q m a x 0.018 0.30 0.061 0.30

40 Q m ax 1.463 0 1.364 0.675
^ Q m a x 0.019 0.30 0.066 0.30

1 0
Qm ax 1.445 0 1.230 0.897

A Q m ax 0.017 0.30 0.066 0.30

20 Q m ax 1.449 0 1.263 0.861

0.75 A Q m ax 0.013 0.30 0.064 0.29

30 Q m ax 1.454 0 1.290 0.815
A Q m ax 0.014 0.30 0.055 0.30

40 Qm ax 1.458 0 1.316 0.775
^ Q n ia x 0.018 0.30 0.068 0.30
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Πίνακας Π.1.6: Αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης στις δύο κρυσταλλογραφικές 
κατευθύνσεις και τιμές των μήκων συσχέτισης του εντός και του εκτός επιπέδου της 
μονοστιβάδας του DPPC παρουσία \aSCN.

Συγκέντρωση

NaSCN

[Μ]

Αποστάσεις 
Επιπέδων -  

Μήκη 
Συσχέτισης

[Α]

Επιφανειακή Πίεση, π

10 mN/m 20 mN/m 30 mN/m 40 mN/m

0.1

d|ii], d[n] 4.52 4.56 4.51 4.40

d[02| 4.29 4.28 4.28 4.24

dxx 4.59 4.63 4.62 4.45

Liy[l,l] 87.7 98.7 112.8 69.1

Lxy[0,2] 425.1 394.7 394.7 368.4

122.8 145.4 134.8 104.3

18.42 18.42 19.74 19.06

Lz[0,2] 18.42 18.42 19.06 19.06

20.47 21.26 21.26 21.26

0.25

d|ii], d[n] 4.89 4.79 4.67 4.59

d[02| 4.33 4.31 4.29 4.28

Lxy[l,l] 75.7 83.7 89.1 90.6

L\y|0,2] 394.7 425.1 307.0 290.9

18.42 18.42 18.42 18.42

Lz[0,2] 18.42 18.42 18.42 18.42

0.75

d|n], d[il] 4.95 4.83 4.72 4.61

d|02] 4.33 4.32 4.30 4.29

Lxy[l,l] 83.7 86.4 100.5 81.3

Lxy[0,2] 325.1 425.1 394.7 307.0

LZ|1,1| 18.42 19.06 18.42 18.42

L z (0 ,2 ]
18.42 18.42 18.42 18.42

5 5 3
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Πίνακας Π.1.7: Αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης στις δύο κρυσταλλογραφικές 
κατευθύνσεις και τιμές των μήκων συσχέτισης του εντός και του εκτός επιπέδου της 
μονοστιβάδας του DPPC στην παρουσία NaCI04.

Συγκέντρωση Αποστάσεις Επιφανειακή Πίεση, π

NaC104 Επιπέδων - 10 20 30 40

[Μ]

Μήκη
Συσχέτισης

[Α] |mN/m| |mN/m| |mN/m| |mN/m|

d|ii], d[n] 4.90 4.80 4.69 4.59

d[02| 4.33 4.31 4.30 4.27

0.1
Lxy|l,l] 87.7 98.7 112.8 69.1

L\y[0,2] 425.1 425.1 394.7 368.4

LZ[i,i] 18.42 18.42 19.06 19.06

LZ[0,2] 18.42 18.42 19.06 19.06

d|n], d[ii] 4.93 4.82/4.79 4.68 4.60

d[02| 4.33 4.32 4.28 4.30

0.25 Liy|l,l] 75.7 89.1 90.6 83.7

Lxj[0,2] 394.7 425.1 307.0 290.9

L2[i,i] 18.42 18.42 18.42 18.42

LZ[0,2] 18.42 18.42 18.42 18.42

d|n], d[ii] 5.11 4.97 4.87 4.77

d[02| 4.35 4.33 4.32 4.31

Liy[l,l] 83.7 86.4 95.3 81.3

0.75 L\y[0,2] 325.1 425.1 394.7 307.0

Lz[i,i| 18.42 19.06 18.42 18.42

Lz[0,2] 18.42 18.42 18.42 18.42

5 5 4
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Πίνακας Π.1.8: Μέγιστη τιμή θέσης των κορυφών Bragg και των ράβδων Bragg και του εύρους 
των κορυφών (fwlim) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια διαφόρων συγκεντρώσεοιν 
0.1 Μ NaPF6- αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων.

Επιφανειακή Μη Εκφυλισμένη Κορυφή Εκφυλισμένη Κορυφή
Πίεση

|mN/m|
Qxv
[A 1

Q*
[A'1]

Qjcy 
[A ]

Q*
| A' |

10 Qmax 1.452 0 1.262 0.856
AQmax 0.013 0.29 0.56 0.3

20 Qmax 1.456 0 1.293 0.809
AQmax 0.012 0.29 0.053 0.29

30 Qmax 1.462 0 1.335 0.731
AQmax 0.013 0.30 0.053 0.29

40 Qmax 1.468 0 1.365 0.672
AQmax 0.014 0.29 0.058 0.29

Πίνακας Π.1.9: Μέγιστη τιμή θέσης των κορυφών Bragg και των ράβδων Bragg και του εύρους 
των κορυφών (fwhm) της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια διαφόρων συγκεντρώσεων 
0.25 Μ NaPFfi-αέρα σε εύρος επιφανειακών πιέσεων.

Επιφανειακή Γ1 Κορυφή 2" Ko ρυφή 3'1 Κορυφή
Πίεση Q x y  

1A  |
Q z Q / v Q / Ο™ Qy

|mN/m| [ A 1] 1A  | ΙΑ Ί [ A  1 1A  11

10 Qm ax 1.456 0.08 1.301 0.77 1.274 0.85
A Q m ax 0.017 0.26 0.059 0.26 0.034 0.26

20 Qm ax 1.468 0 1.330 0.75
A Q m ax 0.015 0.28 0.061 0.29

30 Q m ax 1.485 0 1.436/419 0.47/0.53
A Q m ax 0.019 0.29 0.053 0.29

40 Qm ax

A Q m ax

1.495
0.023

0
0.30

1.436
0.046

0.49
0.30

— —

5 5 5
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Πίνακας Π.1.10: Αποστάσεις μεταξύ των επιπέδων περίθλασης στις δύο κρυσταλλογραφικές 
κατευθύνσεις και τιμές των μήκων συσχέτισης του εντός και του εκτός επιπέδου της 
μονοστιβάδας του DPPC παρουσία NaPF6.

Συγκέντρωση
NaPF6

[Μ]

Αποστάσεις 
Επιπέδων -  Μήκη 

Συσχέτισης
[Α]

Επιφανειακή Πίεση, π

10 mN/m 20 mN/m 30 mN/m 40 mN/m

0.1

d[ii|, d|n] 4.98 4.86 4.70 4.60

d |02| 4.33 4.31 4.30 4.28
Lxy[J,X] 98.7 104.3 104.3 95.3
Lxy[0,2] 425.1 460.5 425.1 394.7
LZ[i,i] 19.06 19.06 18.42 19.06
L/.[0,2] 18.42 19.06 19.06 19.06

0.25

d|ii], d[n| 4,83 4.72 4.37/4.43 4.37
d|02| 4,31 4.28 4.23 4.20

4.93 — — —

Liy[l,l| 93.7 90.6 104.3 120.1
Lxy[0,2] 325.1 368.4 290.9 240.3

Lxv 162.5 — — —

21.26 19.74 19.06 18.42
Lz[0,2] 21.26 19.06 19.06 18.42

u 21.26 — — —
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Πίνακα Π.1.11: Επίδραση "ξένων” ουσιών στην κρυασταλλική δομή της μονοστιβάδας του DPPC.

«—' >>_ 'ώενη ουσία Αναλογία 
με DPPC

Επιφανειακή 
Πίεση, π 
|mN/m|

Γωνία 
Κλίσης, 
t (ΝΝ) |Α ! |

Επιφανειακή 
Πίεση, nt 
[mN/m]

C i6OH|2) (1:1)

4.9 26.4 22.5

35.5
14.8 21.5 21.7
24.8 15.2 20.9
34.8 6.7 20.2
44.5 0 19.9

DPG121 (1:1)

5.1 18.3 21.1

19.0
10.1 13.7 20.6
14.8 10.6 20.3
24.8 0 19.9
34.9 0 19.8

Indomethacin1'01 lmM

19.5 0
25 30.3
30 27.9
40 24.7

5 5 7
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Πίνακας Π.1.12: Ο αριθμός των λιπιδίων του DPPC ανά τομέα της μονοστιβάδας του DPPC στην 
απουσία και στην παρουσία ηλεκτρολυτών σαν συνάρτηση της επιφανειακής πίεσης.

Επιφανειακή Πίεση, π 
|mN/ni|

Αριθμοί λιπιδίων ανά κρυσταλλικό τμήμα

η 2ο
10 422
20 510
30 522
40 500

NaNOi
Συγκέντρωση 0.1 Μ 0.25 Μ 0.75 Μ

10 — 669 680
20 — 738 705
30 — 766 713
40 — 530 696

NaSCN
Συγκέντρωση 0.1 Μ 0.25 Μ 0.75 Μ

10 456 408
20 563 572
30 449 641
40 444 417

NaC104
Συγκέντρωση 0.1 Μ 0.25 Μ 0.75 Μ

10 569 453 390
20 661 592 548
30 725 457 579
40 431 408 397

NaPF6
Συγκέντρωση 0.1 Μ 0.25 Μ

10 626 469 —

20 742 541 —

30 719 541 —

40 631 527 —

NaBC24H2o
Συγκέντρωση 5.10 6 Μ 5.10 5 Μ 5.10 4 Μ

10 333 — —

20 654 30 —

30 283 61 23
40 293 106 44
50 308 147 79
60 — — 113
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Π.2: Πειραματικά Δεδομένα και αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των διαφόρων 

φάσεων της μονοστιβάδας του DPPC στη διεπιφάνεια νερού - αέρα και 

ηλεκτρολύτη - αέρα στους 12°C με την τεχνική της Φασματοσκοπίας Ανάκλασης 

Απορρόφησης Υπερύθρου, IRRAS

Η,Ο

—· —  O.IMNaCIO, 

—· — 0.25Μ NaCIO, 

—· —  U.75M NaCIO,

0.005

0.004  -

<j · 0 .0 0 3 -

0.002  -

ι "I------ 1------ 1 I------ 1------ 1------1 1
0 .8  1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2 .0  2 .2  2 .4

Επιφανειακή Πυκνότητα, ΙΟ14 μόρια/cm'

0.0030

„  0.0025

U
0.0020

s 0 .0015Q.O
t_p 0.0010o

0.0005

0.0000
0.8  1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2 .0  2 .2  2.4

Επιφανειακή Πυκνότητα, 1014 μόρια/cm"

- · —  Η,Ο

—Φ— 0.1 Μ NaCIO, 

- · — 0.25Μ  NaCIO, 

—· —  0.75Μ NaCIO,

Σχήμα Π.2.1: Συσχέτιση του ύψους των κορυφών των ασύμμετρων (διάγραμμα αριστερά) και 
των συμμετρικίόν (διάγραμμα δεξιά) δονήσεων των μεθυλενικιόν πρωτονίων των μορίων του 

DPPC με την επιφανειακή λιπιδική πυκνότητα παρουσία διαφόρων συγκεντρίόσεων του NaC104. 
11 γωνία πρόσπτωσης του s-πολωμένου φωτός ήταν 40".

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

2858

2857

2856

2855

2854

2853

2852

2851

2850

2849

—· —  Η,Ο

PF,0.25 M Na

.......f ....... j··
------------- *--------------- A --------------♦

........ t .........1........ t .........Ϊ ........ f .........f ........ .

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Επιφανειακή Πίεση, mN/m

Σχήμα Π.2.2: Συσχέτιση των συχνοτήτων των ασύμμετρων (διάγραμμα αριστερά) και των 
συμμετρικών δονήσείον (διάγραμμα δεξιά) των μεθυλενικών πρωτονίων με την επιφάνειακή 

πίεση της μονοστιβάδας του DPPC στην απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων του 
NaPFf, στους 12UC. Η γωνία πρόσπτοισης του s-πολωμένου ςκοτός ήταν 40°.
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Π.3: Πειραματικά Δεδομένα και αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των μικυλίων 

του DPC παρουσία ηλεκτρολυτών με την τεχνική της Φασματοσκοπίας 

Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, NMR

---·---  Η3'
—·---  Η1 (Α)
—* -  Η1 (Β) 
— ·—  H1 (C) 
... · .... H1 (D)

7 ι 

ε 6Ο-
^ 5
οέ
2  4 'Ζ I

---φ---· · - ·»-----*---------·-----
---4 · —·--------- ·--------- ·-----

--- ·
--- · —·---Η 3-11

JE 3 ' 

2 ■ 

1 1

---·--------- ·----- -------- —·----- —·—  Η12 (Α) 
—·— Η12(Β) 

* CDCI3
—#—#·?·■-!— t— :— rj- :— ---DjO
ιηΓφ.τηΙτ̂ .'ί."··.̂ .. rA~. ....4 * t ί -> ο ---*

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
Συγκέντρωση NaCl03, Μ
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4 4 - i - i  L L i J

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

Συγκέντρωση Nal, Μ
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Λ—Hh

1.0 Μ  NaCIO, 

0.75 Μ NaCIO, 

0.51 Μ NaCIO, 

0.35 Μ NaC104 

0.25 Μ NaCIO, 

0.2 Μ  NaCIO, 

0.1 Μ  NaCIO, 

DPC

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

*Η shift, ppm

0.35 M  N aPF0 

0.25 M  N aPF6 

0.15 M  N aPF6 

0.1 M N aP F e 

0.05 M  N aPF6 

0.01 M  NaPF6 

0.005 M N aPF, 

DPC

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

H shift, ppm

Σχήμα Π.3.1: Φάσματα 'H NMR των υδατικών μικυλιακών συστημάτων του DPC και 
διαγράμματα των χημικών μετατοπίσεων των διαφόρων ειδών 'Η του λιπιδίου DPC ως 

συνάρτηση της συγκέντρωσης διαφόρων ηλεκτρολυτών.
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Π.4: Πειραματικά Δεδομένα και αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των μικυλίων 

του DPC παρουσία ηλεκτρολυτών με την τεχνική της Φασματοσκοπίας 

Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού, EPR

Συγκέντρωση NaSCN, Μ

Σχήμα Π.4.1: Διαγράμματα των χρόνων συσχέτισης περιστροφής τ€ και τΒ του 5-DSA ως 
συνάρτηση της συγκέντρωσης του NaSCNoe μικύλια του DPC (80mM).

Σχήμα Π.4.2: Διαγράμματα των χρόνων συσχέτισης περιστροφής τ0 και τΒ του 5-DSA ως 
συνάρτηση της συγκέντροισης του NaPF6 σε μικύλια του DPC (80mM).
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Π.5: Πειραματικά Δεδομένα και αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των μικυλίων 

του DPC παρουσία ηλεκτρολυτών με την τεχνική της Χρονικά Εξαρτώμενης 

Απόσβεσης Φθορισμού

 0̂ =1 82 ιηΜ
  CrrH) 14 ulM

0 .6  0 .8  1 .0  1 .2  1 .4  1 .6  1 .8  2 .0

Χρόνος, μβ
0 .6  0 .8  1.0 1 .2  1 .4  1 .6  1 .8  2 .0

Χρόνος, μβ

Σχήμα 11.5.1: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσωμάτωσης των μικυλίων 

του DPC συγκέντριυσης 200 mM σε καθαρό υδατικό διάλυμα.

10' ι ~...... - ........>........i........ι........

10°  ι------ 1------ 1------ 1------ 1------
0 .6  0 .8  1 .0  1 .2  1 .4  1 .6  1 .8  2 .0

Χρόνος, μβ Χρόνος, μϊ

Σχήμα Π.5.2: Καμπύλες εξαρτίόμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσιομάτωσης των μικυλίων 
του DPC συγκέντρωσης 200 mM παρουσία NaCl συγκέντρωσης 1 Μ (αριστερά διάγραμμα) και

NaCIOj 1 Μ (δεξιά διάγραμμα).
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llHkll I u L
.8 1.0

Χρόνος, [is

105

104

a  103c3O
o  102

Χρόνος, μs

 C =1.82mMpyr

Σχήμα Π.5.3: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμεριόν πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσίομάτωσης των μικυλίιον 

του DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία NaNOj συγκέντρωσης 1 Μ (αριστερά διάγραμμα) και
2 Μ (δεξιά διάγραμμα).

 Ĉ l.HmM

Χρόνος, μβ
1.2 1.4

Χρόνος, jis

Σχήμα Π.5.4: Καμπύλες εςαρτίόμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσιομάτιοσης των μικυλίων 
του DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία NaBF4συγκέντρίοσης 1 Μ (αριστερά διάγραμμα και

δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα Π.5.5: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσίομάτωσης των μικυλίων 
του DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία NaCIO.,συγκέντρωσης 0.5 Μ (αριστερά διάγραμμα

και δεξιά διάγραμμα).

Σχήμα Π.5.6: Καμπύλες εξαρτιόμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσίομάτίοσης των μικυλίων 
του DPC συγκέντρωσης 200 mM παρουσία NaC104συγκέντρίοσης 1.0 Μ (αριστερά διάγραμμα

και δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα Π.5.7: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμεριόν πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσωμάτοισης των μικυλίων 
του DPC συγκέντριοσης 200 m \l παρουσία NaSCN συγκέντρωσης 1.0 Μ (αριστερά διάγραμμα

και δεξιά διάγραμμα).

1.0  1 .2  1.4

Χρόνος, μ*

m
0.8 1.0

Χρόνος, (.us

Σχήμα 11.5.8: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσωμάτωσης των μικυλίων 
του DPC συγκέντριοσης 200 mM παρουσία NaPF6 συγκέντρωσης 0.25 Μ (αριστερά διάγραμμα)

και 0.5 Μ (δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα 11.5.9: Καμπύλες εξαρτώμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσίομάτοισης των μικυλίων 

του DPC συγκέντρωσης 200 m.M παρουσία NaBC24H2ft συγκέντρίοσης 0.015 Μ (αριστερά 
διάγραμμα) και 0.025 Μ (δεξιά διάγραμμα).

Σχήμα Π.5.10: Καμπύλες εξαρτίόμενης χρονικής απόσβεσης φθορισμού του πυρενίου (ροζ 
καμπύλη) και απόσβεση του φθορισμού του πυρενίου λόγω της δημιουργίας εξιμερών πυρενίου 
(μπλε καμπύλη) που προέκυψαν για τον υπολογισμό του αριθμού συσσίομάτοισης των μικυλίων 

του DPC συγκέντρωσης 200 mM παρουσία NaBC24H20 συγκέντρίοσης 0.05 Μ.
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Π.6: Πειραματικά Δεδομένα και αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των μικυλίων 

του DPC παρουσία ηλεκτρολυτών με την τεχνική της Δυναμικής Σκέδασης Φωτός
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Σχήμα 11.6.1: Διαγράμματα των συναρτήσείον αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων 

NaCl (αριστερά διάγραμμα) και NaBr (δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα Π.6.2: Διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) 
υδατικών μικυλιακών συστημάτων του DPC συγκέντρίοσης 200 mM παρουσία διαφόρων 

συγκεντρώσεων NaNOj (αριστερά διάγραμμα) και NaCIOj (δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα Π.6.3: Διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC συγκέντρωσης 200 m.Vl παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων 

N aI04 (αριστερά διάγραμμα) και NaSCN (δεξιά διάγραμμα).

Σχήμα 11.6.4: Διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC συγκέντριοσης 200 mM παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων 

NaCI04 (αριστερά διάγραμμα) και NaPF6 (δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα Π.6.5: Διαγράμματα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC συγκέντρωσης 200 m.M παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων 

NaRe04 (αριστερά διάγραμμα) και NaBC24H2u (δεξιά διάγραμμα).
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Σχήμα ΙΙ.6.6: Διαγράμματα των συναρτήσειον αυτοσυσχέτισης της έντασης g2(t) υδατικών 
μικυλιακών συστημάτων του DPC συγκέντρίοσης 50 mM (αριστερά διάγραμμα) και 100 mM 

(δεξιά διάγραμμα) παρουσία διαφόρων συγκεντρώσειον NaSCN.
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Π.7: Μελέτη των μικτών μονοστιβάδων Langmuir του DPPC με μόρια που 

αποτελούν συστατικά του ελαιολάδου και έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Η μελέτη της επίδραση των ιόντων της σειράς Hofmeister στις μικτές μονοστιβάδες του 

DPPC με μόρια που είναι συστατικά του ελαιολάδου με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 

λειτουργούν ως υποστρώματα ενζυμικών αντιδράσεων θα πραγματοποιόταν μέσω της λήψης 

των ισόθερμων διαγραμμάτων επιφανειακής πίεσης-επιφάνειας ανά μόριο, π-Α. Αρχικά 

μελετήθηκαν απουσία ηλεκτρολύτη οι μικτές μονοστιβάδες του DPPC με τα ενζυμικά 

υποστρώματα γαλλικό οξύ, γαλλικό οκτυλεστέρα, λινελαϊκό οξύ και ελευρωπαϊνη, οι δομές 

των οποίων φαίνονται στο Σχήμα Π.7.1, έτσι ώστε να διερευνηθεί η σταθερότητά τους.

Σχήμα Π.7.1: Μοριακοί τύποι των φυσικών αντιοξειόωτικών του ελαιολάδου που 

χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρωμάτα για τις ενζυμικές αντιδράσεις, (α) ελευρωπαϊνη,
(β) γαλλικός οκτυλεστέρας, (γ) γαλλικό οξύ και (δ) λινολεϊκό οξύ.

Οι μικτές μονοστιβάδες του DPPC μελετήθηκαν αφού δημιουργήθηκαν μίγματα του DPPC 

σε διάφορες αναλογίες με τα μόρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω και ακολούθως λήφθηκαν οι 

ισόθερμες καμπύλες των μιγμάτων αυτών.

Αρχικά μελετήθηκαν τα μίγματα του DPPC με το γαλλικό οξύ, όμως φάνηκε ότι η ουσία 

αυτή, η οποία είναι πολύ υδατοδιαλυτή,1" 1 δεν επηρεάζει καθόλου τις ισόθερμες του DPPC, 

άρα δεν εισέρχεται στις μονοστιβάδες και δεν δημιουργεί μικτές μονοστιβάδες.

Ο γαλλικός οκτυλεστέρας, είναι μόριο ανάλογο του γαλλικού οξέος με αμφίφιλο χαρακτήρα, 

δεν είναι ιδιαίτερα υδατοδιαλυτός αλλά δεν δημιουργεί σταθερές μονοστιβάδες στη
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διεπιφάνεια νερού-αέρα από μόνος του. Οι ισόθερμες των μικτών μονοστιβάδων του DPPC με 

τον γαλλικό οκτυλεστέρα είναι σταθερές και επαναλήψιμες, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.7.2, 

υποδεικνύοντας ότι τα δύο αυτά μόρια δημιουργούν σταθερές μικτές μονοστιβάδες.1111
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Σχήμα 11.7.2: Μικτές μονοστιβάδες του λιπιδίου DPPC με γαλλικό οκτυλεστέρα στους 298 Κ. Σε 
όλες τις περιπτώσεις το αρχικό διάλυμα εφάπλοισης περιείχε 1 mM DPPC και διάφορες

συγκεντρίόσεις του εστέρα μέχρι 0.2 mM.

Η παρουσία του γαλλικού οκτυλεστέρα προκαλεί ευδιάκριτες αλλαγές στη μορφή της 

ισοθέρμου για μοριακή αναλογία εστέρα : DPPC μεγαλύτερη από 5 : 100. Η αύξηση της 

πίεσης σε σταθερή επιφάνεια ανά μόριο DPPC δείχνει ότι η συμμετοχή των μορίων του 

γαλλικού οκτυλεστέρα καθορίζεται από τις αλληλεπιδράσεις αποκλειόμενου όγκου. Η 

διαφορετική κλίση της ισοθέρμου στην περιοχή της φάσης LC δείχνει ότι οι κρυσταλλίτες της 

οργανωμένης φάσης επηρεάζονται συστηματικά από την παρουσία αυτού του μορίου.

Το επόμενο μόριο, του οποίου μελετήθηκαν οι μικτές μονοστιβάδες με το DPPC είναι η 

ελευρωπαΐνη. Η ελευρωπαϊνη δεν είναι καθόλου επιφανειοενεργή και από μόνη της δεν 

σχηματίζει σταθερές μονοστιβάδες, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.7.3.

  0.0 m M  Γαλλικός Ο κτυλεστέρας
  0.01 m M  Γ αλλικός Ο κτυλεστέρας
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Σχήμα Π.7.3: Ισόθερμες της καθαρής ελευρωπαΐνης στη διεπιφάνεια νερού-αέρα.

Η παρουσία της ελευρωπαΐνης δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη 

μονοστιβάδα του DPPC, μιας και τα ισόθερμα διαγράμματα είναι πρακτικά όμοια με αυτά της 

καθαρής λιπιδικής μονοστιβάδας του DPPC ακόμα και σε μοριακή αναλογία 1:1. Αυτό δείχνει 

ότι η ελευρωπαϊνη είναι ιδιαίτερα υδατοδιαλυτή και καθόλου επιφανειοδραστική και 

εκτοπίζεται πλήρως στην διεπιφάνεια νερού-αέρα από το DPPC. Η λιποφιλικότητα της 

ελευρωπαΐνης1121 καθορίζεται από τιμές logP μεταξύ 0.13 και 0.80, τιμές που αποδεικνύουν ότι 

όντως το μόριο δεν είναι υδρόφοβο.

Σχήμα Π.7.4: Ισόθερμες του DPPC και μιγμάτων του με την ελευρωπαϊνη στη διεπιφάνεια 
νερού-αέρα σε μοριακή αναλογία 1:1 στους 298 Κ.
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Επίσης μελετήθηκε και η επίδραση της παρουσίας του λινελαϊκού οξέος στη μονοστιβάδα 

του DPPC. Όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.7.5, το μόριο αυτό, παρόλο που εμφανίζει αμφιφιλικό 

χαρακτήρα, δεν δίνει από μόνο του επαναλήψιμες ισόθερμες στη διεπιφάνεια νερού-αέρα.

Σχήμα Π.7.5: Ισόθερμες λινολεϊκού οξέος στη διεπιφάνεια νερού - αέρα στους 298 Κ.

Παρόλο που το λινολεϊκό οξύ έχει σαφώς επιφανειοενεργό χαρακτήρα και δεν είναι 

καθόλου υδατοδιαλυτό (η τιμή logP για το μόριο αυτό έχει αναφερθεί ίση με 7.051'31), οι 

μικτές μονοστιβάδες του μορίου με το DPPC έχουν ισόθερμες πολύ παρόμοιες με αυτές του 

καθαρού DPPC, ακόμα και για αναλογίες λινολεϊκού οξέος : DPPC ίσες με 4:10. Πρέπει όμως 

να αναφερθεί ότι τα ισόθερμα διαγράμματα δεν είχαν και μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα για την περίπτωση των μικτών μονοστιβάδων του 

λινελαϊκού οξέος: DPPC με μοριακές αναλογίες 8:10.

Σχήμα Π.7.6: Ισόθερμες μικτών μονοστιβάδων λινελαϊκού οξέος : DPPC με μοριακές
αναλογίες 8:10 στους 298 Κ.
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Μια πιθανή εξήγηση της μη σημαντικής ενσωμάτωσης των μορίων του λινελαϊκού οξέος 

στη μικτή μονοστιβάδα, είναι ότι τα μόρια του είναι ασυμβίβαστα με τα μόρια του DPPC στην 

επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να συμβαίνει διαχωρισμός φάσεων κάποιου τύπου. Άλλη 

πιθανότητα είναι το εμπορικά διαθέσιμο λινελαϊκό οξύ να περιέχει επιφανειοδραστικές 

ακαθαρσίες. Η τρίτη τέλος εκδοχή αφορά τη σταθερά οξύτητας του μορίου στις μονοστιβάδες, 

η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη τιμή στο διάλυμα.

Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω προκύπτει ότι από τα μόρια που μελετήθηκαν μόνο ο 

γαλλικός οκτυλεστέρας δημιουργεί σταθερές μικτές μονοστιβάδες με το DPPC. Συνεπώς αφού 

σε όλες στις άλλες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η λήψη σταθερών ή επαναλήψιμων 

ισόθερμων διαγραμμάτων των μικτών μονοστιβάδων, δεν ήταν δυνατή η μελέτη της 

επίδρασης των ιόντων σε αυτές και για αυτό το λόγο δεν προχώρησε το κομμάτι αυτό της 

έρευνας.

5 7 6

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β ιβλιογραφ ία

1) Brezesinski G., Dietrich A., Struth B., Bohm C., Bouwman W. G., Kjaer Κ., Mohwald, 

1995, “Influence o f ether linkage on the structure o f double-chain phospholipids monolayers”, 

Chemistry and Physics o f Lipids, Vol. 76, p. 145-157.

2) Wagner Κ., Brezesinski G., 2007, “Modifying dipalmitoylphosphatidylcholine monolayers 

by n-hexadecanol and dipalmitoylglygerol”, Chemistry and Physics o f Lipids, Vol. 145, p. 

119-127.

3) Aroti A., 2005, “Study of the effect of Hofmeister anions on monolayer, bilayer and 

micelle lipid model systems through experiments and theory”, Doctoral Thesis, University of 

Cyprus, Department of Chemistry.

4) Aroti A., Leontidis E., Maltseva E., Brezesinski G., 2004, “Effects o f Hofmeister anions on 

DPPC Langmuir monolayers at the air-water interface”, Journal of Physical Chemistry, B, 

Vol. 108, p. 15238-15245.

5) Miller C. E., Busath D. D., Strongin B„ Majewski J., 2008, “Integration of ganglioside 

GTib receptor into DPPE and DPPC phospholipid monolayers: An X-Ray reflectivity and 

grazing-incidence diffraction study”. Biophysical Journal, Vol. 95, p. 3278-3286.

6) Broniatowski M., Flasinski M., Dynarowicz-Latka P., Majewski J., 2010, “Grazing 

incidence diffraction and X-ray reflectivity studies of the interactions of inorganic mercury 

salts with membrane lipids in Langmuir monolayers at the air/water interface”, Journal of 

Physical Chemistry, B, Vol. 114, p. 9474-9484.

7) Flasinski M., Broniatowski M., Majewski J., Dynarowicz Lqtka P., 2010, “X-ray grazing 

incidence diffraction and Langmuir monolayer studies o f the interaction o f β-cyclodextrin with 

model lipid membranes”, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 348, p. 511-521.

8) Wu G., Majewski J., Ege C., Kjaer Κ., Jan Weygand M., Lee Κ. Y. C., 2005, “Interaction 

between lipid monolayers and poloxamer 188: An X-ray reflectivity and diffraction study”, 

Biophysical Journal, Vol. 89, p. 3159-3173.

9) Lee Κ. Y. C., Gopal A., Von Nahmen A., Zasadzinski J. A., Majewski J., Smith G. S., 

Howes P. B., Kjaer Κ., 2002, “Influence of palmitic acid and hexadecanol on the phase 

transition temperature and molecular packing of dipalmitoylphosphatidylcholine monolayers at 

the air-water interface”, Journal of Chemical Physics, Vol. 116, p. 774—783.

10)Lucio M., Bringezu F., Reis S., Lima J. L. F. C., Brezesinski G., 2008, “Binding of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs to DPPC: Structure and thermodynamics Aspects”, 

Langmuir, Vol. 24, p. 4132-4139.

11)Tzika E., Christoforou M., Pispas S., Zervou M., Papadimitriou V., Sotiroudis, T. G., 

Leontidis E., Xenakis A., 2011, “Influence o f nanoreactor environment and substrate location

577

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου



Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  Δ ι α τ ρ ι β ή

on the activity of horseradish peroxidase in olive oil-based w/o microemulsions”, Langmuir, 

Vol. 27, p. 2692-2700.

12) Paiva-Martins F., Gordon Μ. H., Gameiro P., 2003, “Activity and location of olive oil 

phenolic antioxidants in liposomes”, Chemistry and Physics of Lipids, Vol. 124, p. 23-36.

13) Moran J., Nowak G., Grant D. F. 2001, “Analysis o f the toxic effects o f linoleic acid, 

12,13-c/.v-epoxyoctadecenoic acid, and 12,13-dihydroxyoctadecenoic acid in rabbit renal 

cortical mitochondria”, Toxicology and Applied Pharmacology, Vol. 172, p. 150-161.

578

Μα
ρία

 Χρ
ιστ
οφ
όρ
ου




