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1.

Εισαγωγή

Οι πρωτεΐνες είναι βιοπολυμερή μόρια τα οποία δομούνται από ένα σύνολο 20
αμινοξέων και αποτελούν τα πιο σημαντικά μόρια των ζωντανών οργανισμών
καθώς εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα βασικών λειτουργιών. Η δομή των
πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερη πολύπλοκη και για την περιγραφή της έχουν οριστεί
τέσσερα επίπεδα οργάνωσης. Έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργικότητα ενός μορίου
πρωτεΐνης καθορίζεται από τη δομή της, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές της
πρωτεΐνης. Το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες αποτελούν τα σημαντικότερα και πιο
πολύπλοκα μόρια των ζωντανών οργανισμών, σε συνδυασμό με το ότι η
λειτουργικότητα αυτών των μορίων προκύπτει από την αλληλουχία των αμινοξέων
που σχηματίζουν το πολυμερές του μορίου έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των
ερευνητών στη μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των αμινοξέων.
Όπως είναι γνωστό ένα μόριο πρωτεΐνης οργανώνεται σε τέσσερις δομές, η πρώτη
δομή οργάνωσης μιας πρωτεΐνης είναι η πρωτοταγής δομή που προκύπτει από
την ένωση των αμινοξέων μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό δημιουργώντας έτσι
την πολυπεπτιδική αλυσίδα του μορίου. Στη συνέχεια, στη δευτεροταγή δομή, η
πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνεται στο χώρο σχηματίζοντας καθορισμένες
δομές όπως: α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, κ.α. Στην τριτοταγή δομή υπάρχει
αναδίπλωση των τριδιάστατων δομών και στην τεταρτοταγή δομή υπάρχει η ένωση
υπομονάδων τριδιάστατων μορίων για τον τελικό σχηματισμό του μορίου της
πρωτεΐνης. Παρά την πολυπλοκότητα που μπορεί να εμφανίζει η δομή ενός
μορίου πρωτεΐνης έχει παρατηρηθεί ότι η τελική μορφή του μορίου, η οποία
προσδιορίζει και την λειτουργικότητα του μορίου, καθορίζεται από την
αλληλουχία των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
Ανάλογα με το βιολογικό τους ρόλο, δηλαδή τις διεργασίες που επιτελούν, οι
πρωτεΐνες μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες. Μια συνοπτική
παρουσίαση των βασικών λειτουργιών που ρυθμίζονται από τις πρωτεΐνες
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.[1]
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Τύπος

Βιολογικός ρόλος

Μερικές πρωτεΐνες

Καταλυτική δράση

Οξειδοαναγωγάσες,

πρωτεΐνης
Ένζυμα

τρανσφεράσες
Ορμονικές

Ρύθμιση λειτουργίας οργάνων

Μεταφορικές

Μεταφορά

αδιάλυτων

Ινσουλίνη

ή Αιμοσφαιρίνη

τοξικών ουσιών
Γενετικές

Ρύθμιση γονιδίων

Νουκλεοπρωτεΐνες

Συσταλτικές

Μυϊκές κινήσεις

Μυοσίνη, ακτίνη

Στηρικτικές

Μηχανική

στήριξη

και Κολλαγόνο, κερατίνη

σύνδεση ιστών
Συνεπώς, η ιδιαίτερη βιολογική σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες στη ρύθμιση
βασικών διεργασιών των ζωντανών οργανισμών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η
λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων
που σχηματίζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα μεγάλο μέρος της σύγχρονης
έρευνας ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αμινοξέων.

1.1. Τα αμινοξέα
Η πολυπεπτιδική αλυσίδα των πρωτεϊνών προκύπτει από τον σχηματισμό
πεπτιδικών δεσμών μεταξύ των επιμέρους αμινοξέων. Τα αμινοξέα όπως
δηλώνεται και από την ονομασία τους αποτελούνται από μια αμινική ομάδα
(-ΝΗ2) και μια καρβοξυλική ομάδα (-COOH).[1] Αυτές οι δυο ομάδες ενώνονται
με ένα (κεντρικό) άτομο άνθρακα το οποίο ονομάζεται α-άνθρακας. Το άτομο
αυτό ενώνεται επίσης με ένα άτομο υδρογόνου (Η) και μια πλευρική ομάδααλυσίδα (R). Η πιο απλή πλευρική αλυσίδα είναι ένα άτομο υδρογόνου (H) η
οποία σχηματίζει το αμινοξύ γλυκίνη. Η επόμενη πλευρική ομάδα είναι η
μεθυλομάδα (-CH3) από την οποία προκύπτει το αμινοξύ αλανίνη.
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Ανάλογα με τη φύση της πλευρικής αλυσίδας, τα αμινοξέα κατατάσσονται σε
ομάδες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αμινοξύ

Σύμβολο Ομάδα

Πλευρική αλυσίδα (R)

Γλυκίνη

Gly

Υδρογονανθρακική

H-

Αλανίνη

Ala

Υδρογονανθρακική

CH3-

Βαλίνη

Val

Υδρογονανθρακική

(CH3)2CH-

Λευκίνη

Leu

Υδρογονανθρακική

(CH3)2CHCH2-

Ισολευκίνη

Ile

Υδρογονανθρακική

CH3CH2CH(CH3)-

Προλίνη

Pro

Υδρογονανθρακική

-(CH3)2-

Σερίνη

Ser

Αλκοολική

HOCH2-

Θρεονίνη

Thr

Αλκοολική

HOCH(CH3)-

Κυστεΐνη

Cys

Θειϊκή

HSCH2-

Μεθειονίνη

Met

Θειϊκή

CH3S(CH2)2-

Ιστιδίνη

His

Βασική

HN=CHNH-

Λυσίνη

Lys

Βασική

H2N(CH2)4-

Αργινίνη

Arg

Βασική

HN=C(NH2)NH(CH2)3-

Φαινυλαλανίνη

Phe

Αρωματική

C6H5CH2-

Τυροσίνη

Tyr

Αρωματική

HOC6H5CH2-

Τρυπτοφάνη

Trp

Αρωματική

C6H4HNHC=CH2-

Ασπαρτικό οξύ

Asn

Οξική

HOOCCH2-

Γλουταμινικό οξύ

Gln

Οξική

HOOC(CH2)2-

Ασπαργάνη

Asp

Αμινική

H2NCOCH2-

Γλουταμίνη

Glu

Αμινική

H2NCO(CH2)2-

1.2. Τυροσίνη
Η τυροσίνη ανήκει στην ομάδα των αρωματικών αμινοξέων μαζί με την
φαινυλαλανίνη και την τρυπτοφάνη, η ύπαρξη του αρωματικού δακτυλίου
καθιστά τη μελέτη αυτών των μορίων αρκετά πολύπλοκη. Η πλευρική αλυσίδα
της φαινυλαλανίνης είναι ένας φαινολικός δακτύλιος που συνδέεται με ένα από
τα υδρογόνα της αλανίνης. Η τυροσίνη έχει ίδια μορφή με την φαινυλαλανίνη με
την διαφορά ότι ο αρωματικός δακτύλιος σχηματίζει δεσμό και με ένα υδοξύλιο
(-ΟΗ) (σχήμα 1)[1].
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Σχήμα

1:

Αμινοξέα

με

αρωματικές

πλευρικές

αλυσίδες.

Στο

κέντρο

παρουσιάζεται το μόριο της τυροσίνης η πλευρική αλυσίδα του οποίου
αποτελείται από έναν αρωματικό δακτύλιο συνδεδεμένο με ένα υδροξύλιο.[1]

Όπως είναι γνωστό η δομή μιας πρωτεΐνης καθορίζεται από την αλληλουχία των
αμινοξέων που σχηματίζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα του μορίου. Συνεπώς ο
σχηματισμός πρωτεϊνών προϋποθέτει την ύπαρξη αμινοξέων στον ανθρώπινο
οργανισμό. Τα αμινοξέα μπορούν να προκύψουν από την διάσπαση των
πρωτεϊνών που λαμβάνει ο οργανισμός μέσο της τροφής ή να σχηματισθούν από
τον ίδιο τον οργανισμό. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό τα αμινοξέα χωρίζονται
σε δυο κατηγορίες στα απαραίτητα και στα μη απαραίτητα αμινοξέα. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν τα αμινοξέα τα οποία πρέπει να προσλαμβάνονται μέσο της
διατροφής και στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτά τα οποία μπορεί να συνθέσει
ο ίδιος ο οργανισμός.
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Η τυροσίνη στον ανθρώπινο οργανισμό
Η τυροσίνη είναι ένα μη απαραίτητο αμινοξύ καθώς μπορεί να σχηματισθεί στον
ανθρώπινο οργανισμό από τη φαινυλαλανίνη και το φολικό οξύ. Τροφές που
περιέχουν τυροσίνη είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, τα ψάρια, τα αυγά, το
κοτόπουλο, τα αμύγδαλα και οι μπανάνες.[2]
Η επαρκής ποσότητα της τυροσίνης στον οργανισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική
καθώς αυτή αποτελεί τον πρόδρομο για τον σχηματισμό των κατεχολαμινών.[3], [4]
Οι κατεχολαμίνες είναι μια ομάδα ορμονών και νευροδιαβιβαστών, στην οποία
ανήκουν η επινεφρίνη (αδρεναλίνη), η νορεπινεφρίνη (νοραδρεναλίνη) και η
ντοπαμίνη.[3],

[5],

[6]

Οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την

καταπολέμηση του άγχους, της μελαγχολίας, της χαμηλής διάθεσης, των
συμπτωμάτων ήπιας κατάθλιψης και ήπιας κόπωσης.[4], [7], [8] Επίσης, η ύπαρξη
τυροσίνης στον οργανισμό είναι καθοριστική για τη ρύθμιση των θυροειδικών
ορμονών οι οποίες είναι σημαντικές για τον έλεγχο της παραγωγής ενέργειας.[2],
[9]

Για αυτό τον λόγο ορισμένοι αθλητές λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής

που περιέχουν τυροσίνη. Επίσης η τυροσίνη αποτελεί πρόδρομο για τη σύνθεση
της μελανίνης η οποία καθορίζει το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των
ματιών και προστατεύει τον οργανισμό από τη βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία η
οποία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.

Ανεπάρκεια τυροσίνης και συμπτώματα
Μελέτες έχουν δείξει ότι η σοβαρή ανεπάρκεια τυροσίνης είναι σχετικά σπάνια
και σχετίζεται κυρίως με γενετικές ανωμαλίες όπως το γενετικό μεταβολικό
νόσημα φαινυλκετονουρία (PKU). Η ασθένεια αυτή προκαλείται από την έλλειψη
του ενζύμου υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης το οποίο είναι απαραίτητο για τη
μετατροπή της φαινυλαλανίνης σε τυροσίνη. Η έλλειψη αυτού του ενζύμου έχει
ως αποτέλεσμα την έλλειψη τυροσίνης και ταυτόχρονα τη συσσώρευση υψηλών
ποσοτήτων φαινυλαλανίνης η οποία έχει τοξική δράση στον οργανισμό. Για τον
λόγο αυτό τα άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία ακολουθούν ειδική
διατροφή με χαμηλές ποσότητες φαινυλανανίνης και υψηλές ποσότητες
τυροσίνης.
Η ανεπάρκεια τυροσίνης στον οργανισμό έχει ορισμένες επιπτώσεις όπως
υπόταση, ατονία, μελαγχολία, χαμηλή διάθεση και αίσθηση κόπωσης. Επίσης
έχουν γίνει μελέτες για τη επίδραση της τυροσίνης στην αντιμετώπιση ασθενειών
όπως η νόσος Parkinson και η κατάθλιψη.[7], [8], [10]
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2.

Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1. Βασικές έννοιες κβαντομηχανικής
Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε μια νέα εποχή μελέτης και ερμηνείας
ορισμένων φυσικών φαινομένων τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγηθούν επαρκώς
με τους νόμους της κλασικής φυσικής. Μέχρι τότε υπήρχε η πεποίθηση ότι η
φύση μπορεί να περιγραφεί με τους νόμους του Νεύτωνα και τις εξισώσεις του
Maxwell. Η αδυναμία στην εξήγηση ορισμένων φαινομένων, όπως η εκπομπή
ακτινοβολίας από το μέλαν σώμα, οδήγησε τους επιστήμονες στην αναζήτηση
νέων ιδεών για την ερμηνεία της φύσης. Η αναζήτηση των νέων θεωριών οδήγησαν
στη δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου θετικών επιστημών, την κβαντομηχανική.
Η ανάπτυξη της κβαντομηχανικής θεωρίας αποτέλεσε μια σημαντική ανακάλυψη
καθώς άλλαξε ριζικά τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη φύση. Η κβαντομηχανική αποτελεί μέχρι και
σήμερα ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο έρευνας καθώς πολλοί κλάδοι των
θετικών επιστημών ενσωματώνουν θεωρίες της κβαντικής φυσικής για την
ερμηνεία και τη μελέτη διαφόρων φαινομένων και διεργασιών, όπως για
παράδειγμα στην πληροφορική τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει προσπάθειες
για την κατασκευή κβαντο-υπολογιστών οι οποίο θα έχουν ασύλληπτα
μεγαλύτερες ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων.
Μια από τις θεμελιώδεις θεωρίες της κβαντομηχανικής ήταν η εξήγηση της
εκπομπής ακτινοβολίας του μέλανος σώματος. Η διατύπωση της θεωρίας έγινε
από τον Max Planck, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανάφερε τον όρο των κβάντα,
των διακριτών πακέτων ενέργειας. Όπως είναι γνωστό όταν προσπίπτει
ακτινοβολία σε ένα σώμα ένα μέρος ανακλάται, ένα μέρος απορροφάται και ένα
μέρος διαπερνά το υλικό (αν αυτό είναι διάφανο). Το μέρος της ακτινοβολίας που
απορροφάται έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η
οποία οδηγεί στην εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας από το σώμα. Το μέλαν σώμα
θεωρείται ένα ιδανικό υλικό, το οποίο απορρόφα όλη την ακτινοβολία που
προσπίπτει στην επιφάνεια του, την οποία στη συνέχεια εκπέμπει μέσω της
θερμικής ακτινοβολίας.[11] Η συνολική ποσότητα ενέργειας που ακτινοβολείται
από ένα μελανό σώμα, ανά μονάδα επιφανείας και χρόνου, δίνεται από το νόμο
Stefan Boltzmann: E = σ·Τ4.
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Η επαναστατική εξήγηση που έδωσε ο Planck στο φαινόμενο της εκπομπής της
ακτινοβολίας από το μέλαν σώμα είναι ότι η ενέργεια εκπέμπεται ακολουθώντας
μια κατανομή συχνοτήτων το μέγιστο της οποίας μετατοπίζεται σε υψηλότερες
συχνότητες με την αύξηση της θερμοκρασίας. Από αυτή την υπόθεση ο Planck
διατύπωσε την εξίσωση: Ε = h·ν, όπου Ε είναι η ακτινοβολούμενη ενέργεια, ν
είναι η συχνότητα και h είναι η σταθερά Planck (6.6256 ·10–27 erg·s).
Η θεωρία του Planck ενέπνευσε τον Einstein στη διατύπωση της θεμελιώδης
κβαντικής θεωρίας σύμφωνα με την οποία η ακτινοβολία που απορροφάται ή
εκπέμπεται από ένα σώμα σε συγκεκριμένα πακέτα ενέργειας (κβάντα), τα οποία
ονόμασε φωτόνια.[11]

2.2

Φασματοσκοπία

Η φασματοσκοπία είναι ένας κλάδος της φυσικής με κύριο αντικείμενο έρευνας
τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και
ύλης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μελέτη της δομής των ατόμων και των
μορίων. Οι φασματοσκοπικές τεχνικές ανάλυσης βασίζονται στην αρχή ότι ένα
σώμα ή μια ουσία, απορροφά ή εκπέμπει ακτινοβολία συγκεκριμένης ενέργειας.
Η μεταφορά ενέργειας γίνεται σε διακριτά πακέτα ενέργειας, τα οποία
ονομάζονται φωτόνια.
Η

ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία

είναι

ο

συνδυασμός

συγχρονισμένων

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία προκύπτουν από ηλεκτρικά και
μαγνητικά πεδία. Τα επίπεδα διάδοσης των δυο κυμάτων είναι κάθετα μεταξύ
τους και διαδίδονται στον χώρο με την ταχύτητα του φωτός (3x108 m/s). Όπως
είναι γνωστό ένα κύμα χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα διάδοσης του, τη
συχνότητα και το μήκος κύματος. Ο τύπος που περιγράφει τη σχέση αυτών των
μεγεθών είναι: λ·ν = c, όπου c είναι η ταχύτητα διάδοσης (για τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι η ταχύτητα του φωτός), λ είναι το μήκος κύματος
και ν είναι η συχνότητα.[12], [13] Σύμφωνα με τη σχέση που διατυπώθηκε από τον
Planck, η ενέργεια της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι E = h·ν, άρα
ακτινοβολία μεγαλύτερης συχνότητας έχει υψηλότερη ενέργεια.[11]
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2.3

Φασματοσκοπία Raman

Η φασματοσκοπία Raman είναι μια τεχνική ανάλυσης η οποία βασίζεται στα
φαινόμενα της ανελαστικής σκέδασης ακτινοβολίας, τα οποία μελετήθηκαν για
πρώτη φορά από τον Ινδό Φυσικό Raman (1928). Σύμφωνα με τον Raman όταν
μονοχρωματική ακτινοβολία προσπέσει στην επιφάνεια ενός σώματος ή
διαπεράσει μια διάφανη ουσία, τότε από τα φαινόμενα σκέδασης προκύπτουν
ακτινοβολίες διαφορετικών συχνοτήτων, οι οποίες βρίσκονται κοντά στη
συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Πιο αναλυτικά, από τα φαινόμενα
σκέδαση προκύπτουν ακτινοβολίες ίδιας ενέργειας (ελαστική σκέδαση ή αλλιώς
σκέδαση Rayleigh) και ακτινοβολίες διαφορετικής ενέργειας (σκέδαση Raman)
(σχήμα 2).[14]

Σχήμα 2: Απεικόνιση τους φάσματος σκεδαζόμενης ακτινοβολίας.
Από την σκέδαση Raman μπορεί να προκύπτουν ακτινοβολίες υψηλότερης
ενέργειας (κορυφές anti-Stokes) και ακτινοβολίες χαμηλότερης ενέργειας
(κορυφές Stokes)(σχήμα 2). Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται μια απεικόνιση των
ενεργειακών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά τις τρεις περιπτώσεις
σκέδασης της ακτινοβολίας.
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Σχήμα 3: Ηλεκτρονικό και δονητικό διάγραμμα για την περιγραφή των
μεταπτώσεων σε ένα μοριακό σύστημα που αφορούν τη φασματοσκοπία Raman.
Από το σχήμα παρατηρείται ότι στη σκέδαση Rayleigh η ενέργεια που απορροφά
το σύστημα εκπέμπεται στη συνέχεια προς το περιβάλλον.[15], [16] Η σκέδαση antiStokes εμφανίζεται κυρίως στις περιπτώσεις όπου το σύστημα βρίσκεται σε μια
διεγερμένη κατάσταση (συνήθως λόγω αυξημένης θερμοκρασίας) πριν την
ακτινοβόληση και μετά από αυτή επιστρέφει στη θεμελιώδη κατάσταση, δηλαδή
το σύστημα εκπέμπει ακτινοβολία υψηλότερης ενέργειας διότι βρισκόταν σε μια
διεγερμένη κατάσταση. Η σκέδαση Stokes συμβαίνει όταν το σύστημα επιστρέψει
στο περιβάλλον ένα μέρος της ενέργειας που δέχθηκε, δηλαδή μετά τα φαινόμενα
σκέδασης το σύστημα θα παραμείνει σε μια υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση.
Συνοψίζοντας, αποτέλεσμα της σκέδασης Raman είναι τα μόρια να χάνουν ή να
κερδίζουν ενέργεια το οποίο καταγράφεται με τη διαφορά συχνότητας μεταξύ της
προσπίπτουσας και της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας.[17] Επειδή η διαφορά των
συχνοτήτων της προσπίπτουσας και της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι πολύ
μικρή θα πρέπει η πηγή ενός φασματόμετρου Raman να παράγει σχεδόν
μονοχρωματική ακτινοβολία, δηλαδή ακτινοβολία με ένα πολύ στενό εύρος
συχνοτήτων έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να καταγραφεί η σκεδαζόμενη
ακτινοβολία.[17]
Οι ενεργειακές μεταβολές που συμβαίνουν κατά το φαινόμενο της σκέδασης
Raman αφορούν κυρίως αλλαγές στη περιστροφική και δονητική ενέργεια του
μορίου.[17], [18] Η σκέδαση Raman μπορεί να ανιχνεύσει ενεργειακές μεταβολές
που προκαλούν τη μεταβολή της πολωσιμότητας του μορίου, δηλαδή τη
δυνατότητα πόλωσης του μορίου.[14] Η πολωσιμότητα είναι ένα φαινόμενο κατά
το οποίο ένα μόριο, το οποίο μπορεί να είναι μη-πολικό, εμφανίζει πολικά κέντρα
όταν αυτό τοποθετηθεί σε ένα στατικό ηλεκτρικό πεδίο. Όταν ένα μόριο βρίσκεται
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μέσα σε σταθερό ηλεκτρικό πεδίο οι πυρήνες του έλκονται προς τους αρνητικούς
πόλους του πεδίου ενώ τα ηλεκτρόνια έλκονται προς τους θετικούς πόλους,
δημιουργώντας έτσι μια επαγόμενη διπολική ροπή. Αν το μόριο βρεθεί σε ένα
μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο τότε η επαγόμενη διπολική ροπή θα
μεταβάλλεται συνεχώς καθώς μεταβάλλεται και το εφαρμοζόμενο πεδίο. Η τιμή
του επαγόμενο διπόλου εξαρτάται από την ένταση του εφαρμοζόμενου
ηλεκτρικού πεδίου και την ικανότητα πόλωσης του μέσου. Ο τύπος που συνδέει
αυτά τα μεγέθη είναι μ = α·E, όπου Ε είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και
α είναι ο συντελεστής πολωσιμότητας (polarizability) του μορίου. Στην περίπτωση
ενός μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου παραπάνω σχέση εκφράζεται ως:
μ = α·E = α (Ε0ημ2πνt), όπου ν είναι η συχνότητα της μεταβολής του ηλεκτρικού
πεδίου.[11], [14]

Διατάξεις φασματοσκοπίας Raman
Η φασματοσκοπία Raman είναι κυρίως φασματοσκοπία εκπομπής. Λόγω της
φύσης του φαινομένου Raman, η πηγή της ακτινοβολίας θα πρέπει να παράγει
μια

μονοχρωματική

ακτίνα

φωτός

(δηλαδή

μικρό

εύρος

συχνοτήτων),

ικανοποιητικής έντασης. Για το λόγο αυτό ως πήγες ακτινοβολίας στις διατάξεις
Raman χρησιμοποιούνται laser. Για την καλύτερη ρύθμιση της έντασης της
ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται φίλτρα για τη μείωση της έντασης της, το οποίο
είναι σημαντικό σε περιπτώσεις που μελετώνται ευαίσθητα δείγματα. Επίσης, για
τον έλεγχο της συχνότητας της ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται μονοχρωμάτορες.
Ο πιο γνωστός μονοχρωμάτορας είναι το πρίσμα, το οποίο έχει την ικανότητα να
διαχωρίζει την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε εύρος ακτινοβολιών με βάση το
μήκος κύματος. Στα σύγχρονα όργανα φασματοσκοπίας ως μονοχρωμάτορας
χρησιμοποιείται μια διάταξη που ονομάζεται φράγμα περίθλασης. Το φράγμα
περίθλασης έχει ακριβώς την ίδια αρχή λειτουργίας με το πρίσμα με τη
σημαντική διαφορά ότι παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάλυση της
ακτινοβολίας σε επιμέρους ακτινοβολίες. Επίσης η χρήση ενός μονοχρωμάτορα
καθιστά πιο εύκολη την κατασκευή διατάξεων φασματοσκοπικής ανάλυσης με
μικρότερο όγκο και απλούστερη αρχή λειτουργίας. Για την καταγραφή του
σήματος στις διατάξεις φασματοσκοπίας Raman χρησιμοποιούνται ανιχνευτές
σύζευξης φορτίου (CCD), η επιλογή αυτή έχει γίνει γιατί οι ανιχνευτές αυτοί
παράγουν καλύτερο σήμα για μήκη κύματος ακτινοβολιών που εμφανίζονται
περισσότερο στη φασματοσκοπία Raman.[11], [14]
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Φασματοσκοπία Raman με υψηλή πίεση
Σημαντικό στοιχείο στη βιομηχανία των τροφίμων και των φαρμάκων είναι σωστή
επεξεργασία των ουσιών ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση των επιθυμητών
χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος. Πολλές φορές σε μια γραμμή
παραγωγής τα προϊόντα μπορεί να βρεθούν σε περιβάλλον με συνθήκες υψηλών
θερμοκρασιών και υψηλής πίεσης. Στις περιπτώσεις επεξεργασίας ευαίσθητων
προϊόντων οι παράμετροι της κάθε επιμέρους διεργασίας θα πρέπει να ορίζονται
με προσοχή έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του
προϊόντος αλλά ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διεργασίας με βάση τις
προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. Μια από τις πιο βασικότερες διεργασίες
στην επεξεργασία τροφίμων και φαρμάκων είναι η παστερίωση, η οποία για την
ολοκλήρωση της απαιτεί την ανάπτυξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Πολλές
φορές η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να έχει καταστρεπτικές
συνέπειες στη δομή και στα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, για
παράδειγμα στην παρασκευή χυμών οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν τις
βιταμίνες οι οποίες έχουν σημαντική διαθρεπτική αξία. Επίσης οι υψηλές
θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν μετουσίωση των πρωτεϊνών ενός τρόφιμου
το οποίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών του προϊόντος. Για τον λόγο αυτό πολλές βιομηχανίες τείνουν
να αντικαταστήσουν τις κλασικές μεθόδους θερμικής επεξεργασίας των τροφίμων
με τη μέθοδο επεξεργασίας με υψηλή πίεση (HPP) η οποία επιτρέπει την
παστερίωση ουσιών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ
σημαντικό καθώς μπορούν να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να
υπάρξουν από την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών ενώ ταυτόχρονα μπορεί να
υπάρξει και μείωση του κόστους επεξεργασίας των θερμοκρασιών λόγω της
χαμηλότερης

απαιτούμενης

ενέργειας.

Επειδή

η

εφαρμογή

μεθόδων

επεξεργασίας τροφίμων με τεχνικές υψηλής πίεσης έχει αρκετά πλεονεκτήματα
και τείνει να αντικαταστήσει πλήρως τις κλασικές μεθόδους παστερίωσης των
τροφίμων, θα πρέπει να γίνει μελέτη της επίδρασης των υψηλών πιέσεων στη
δομή και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων.
Μια τεχνική για τη μελέτη των υψηλών πιέσεων στη δομή μια ουσίας είναι η
τεχνική της φασματοσκοπίας Raman με την εφαρμογή υψηλών πιέσεων. Η
μελέτη των υλικών σε συνθήκες πίεσης εστιάζει στην υπόθεση ότι η μεταβολή της
πίεσης για ένα υλικό είναι μια αντιστρεπτή διαδικασία. Δηλαδή αν μια ουσία
βρεθεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε συνθήκες υψηλής πίεσης τότε θα πρέπει
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να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση όταν η πίεση επανέλθει σε φυσιολογικά
επίπεδα. Στην περίπτωση όμως που δεν συμβεί αυτό τότε έχει επέλθει αλλαγή
φάσης του υλικού, δηλαδή το αρχικό υλικό μετασχηματίσθηκε σε ένα νέο με
διαφορετικές ιδιότητες.[19]–[22] Σε μικροσκοπική κλίμακα η εφαρμογή υψηλής
πίεσης σε ένα υλικό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποστάσεων μεταξύ των
ατόμων και τη συμπίεση των δεσμών του υλικού. Μια απλή και ιδανική
περιγραφή των δεσμών ενός μορίου είναι το μηχανικό ανάλογο ενός ελατηρίου.
Για παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οι δεσμοί ενός μορίου εκτελούν
ταλαντώσεις συγκεκριμένης ενέργειας. Αν ένα μόριο πάρει την απαιτούμενη
ενέργεια τότε ο δεσμός θα αρχίσει να ταλαντώνεται. Ανάλογα με το πόσο ισχυρός
είναι ένας δεσμός τόσο ισχυρή θα πρέπει να είναι και η ενέργεια που απαιτείται
για να ταλαντωθεί. Για παράδειγμα οι δεσμοί Van der Walls, απαιτούν
χαμηλότερη ενέργεια από τους δεσμούς υδρογόνου. Η εφαρμογή πίεσης σε ένα
υλικό καθιστά δυσκολότερη την ταλάντωση των δεσμών του μορίου καθώς η
ενέργεια που απαιτείται θα πρέπει να υπερνικά την τις συνθήκες της αυξημένης
πίεσης. Συνεπώς καθώς αυξάνεται η πίεση που εφαρμόζεται στο υλικό που
μελετάται θα υπάρχει αύξηση της ενέργειας.[23]

3 Διεξαγωγή μετρήσεων
Μια τυπική διάταξη φασματοσκοπίας Raman αποτελείται από την πηγή της
ακτινοβολίας όπου επιλέγεται ένα laser, διότι αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ισχυρής έντασης με μικρό εύρος συχνοτήτων.
Επίσης, για τη ρύθμιση της συχνότητας της ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται
φράγματα περίθλασης τα οποία μπορούν να αναλύσουν την ακτινοβολία με
μεγάλη ακρίβεια στα επιμέρους μήκη κύματος. Ο αισθητήρας μια διάταξης
Raman είναι συνήθως ένας ανιχνευτές σύζευξης φορτίου (CCD).
Τα φάσματα Raman καταγράφηκαν με τη χρήση της πειραματικής διάταξης
LabRAM ARAMIS της HORIBA (σχήμα 4). Για την καταγραφή των φασμάτων
χρησιμοποιήθηκε laser μήκους κύματος λ = 514,6nm, η ισχύς ήταν ρυθμισμένη
(περίπου) στα 0,1 mW. Επίσης για την ανάλυση της ακτινοβολίας της πηγής
χρησιμοποιήθηκε φράγμα περίθλασης 600gr. Η καταγραφή των φασμάτων του
μελετώμενου υλικού χωρίστηκε σε δυο περιοχές, η πρώτη ήταν περίπου από τους
65 μέχρι τους 1900 κυματαρίθμους και η δεύτερη από τους 2000 έως τους 3500
κυματαρίθμους.
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Για κάθε τιμή πίεσης καταγράφηκαν τα φάσματα των δυο περιοχών, ένα φάσμα
από το υγρό μέσο μετάδοσης της πίεσης (για να ελεγχθεί αν προσθέτει θόρυβο
στο φάσμα της τυροσίνης) και ένα φάσμα από το δείγμα ρουμπινιού για τον
υπολογισμό της πίεσης στην οποία βρίσκεται το υλικό.

Σχήμα 4: Η πειραματική διάταξη φασματοσκοπίας Raman LabRAM HR της
HORIBA που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των φασμάτων του
κρυστάλλου L-τυροσίνης.
Για την εφαρμογή υψηλών (σχεδόν) υδροστατικών πιέσεων στο μελετώμενο δείγμα
χρησιμοποιήθηκε η κυψελίδα άκμονος διαμαντιού Mao και Bell (σχήμα 5).

Σχήμα 5: Οι διατάξεις προετοιμασίας του δείγματος και η κυψελίδα η οποία
χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή υψηλών πιέσεων στο μετρούμενο δείγμα.
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Σχήμα 6: Απεικόνιση της κυψελίδας πίεσης με άκμονες διαμαντιού
Για την εφαρμογή των υδροστατικών πιέσεων στο δείγμα χρησιμοποιήθηκε ως
υγρό μετάδοσης πίεσης το Fluorinert. Το δείγμα μαζί με το υγρό μέσο
τοποθετήθηκαν σε μια οπή ενός ατσάλινου ελάσματος, η οποία ανοίχθηκε με μια
διάταξη ηλεκτρικής εκκένωσης. Η συμπίεση του υγρού μέσου πραγματοποιείται
με τη χρήση δυο διαμαντιών, τα οποία είναι πολύ σκληρά και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την άσκηση υψηλών φορτίων, δηλαδή πολύ υψηλών
πιέσεων. Επίσης για τον προσδιορισμό της πίεσης που αναπτύσσεται στο
εσωτερικό της κυψελίδας τοποθετήθηκε και ένα δείγμα ρουμπινιού η
συμπεριφορά του οποίου έχει μελετηθεί σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Δηλαδή
έχει γίνει χαρτογράφηση του φάσματος που δίνει το ρουμπίνι ανάλογα με την
πίεση στην οποία βρίσκεται (σχήμα 7). Επίσης σημαντικό στοιχείο για τη σωστή
ανάλυση των φασμάτων του υλικού είναι να μην υπάρχουν ισχυρές μεταβολές
στο φάσμα του υγρού μετάδοσης πίεσης διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει θόρυβο
στη μέτρηση του φάσματος του μελετώμενου υλικού (σχήμα 8).
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Σχήμα 7: Καμπύλη βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό της εφαρμοζόμενης
(υδροστατικής) πίεσης στο δείγμα σε σχέση με τη θέση της κορυφής Raman που
καταγράφεται από το φάσμα του ρουμπινιού.
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Σχήμα 8: Εξάρτηση των συχνοτήτων των κορυφών Raman του FC70 σε σχέση με
την πίεση. Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα δηλώνουν την αύξηση (μείωσης) της
πίεσης ενώ οι γραμμές προκύπτουν από την εφαρμογή γραμμικών μοντέλων.
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4 Αποτελέσματα
Το φάσμα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης που καταγράφηκε σε κανονικές
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας παρουσιάζεται στο σχήμα 9. Το φάσμα
ανάλογα με τους τρόπους δόνησης χωρίζεται σε τρεις βασικές περιοχές: (α) στην
περιοχή των διαμοριακών δεσμών (65-260 cm-1), (β) στην περιοχή των σκελετικών
και αρωματικών τρόπων δόνησης (500-1700 cm-1) και (γ) στην περιοχή υψηλών
συχνοτήτων (2700-3300 cm-1) που περιέχει τους τρόπους δόνησης C-H και N-H.

Σχήμα 9: Το φάσμα Raman της κρυσταλλικής L-τυροσίνης σε συνθήκες
ατμοσφαιρικής πίεσης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το φάσμα Raman της
κρυσταλλικής L-τυροσίνης σε διάφορες συνθήκες πίεσης, οι οποίες φτάνουν
μέχρι και τα 6 GPa.
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Σχήμα 10: Φάσματα Raman της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για διάφορες πιέσεις
στη συχνοτική περιοχή των αρωματικών και των σκελετικών τρόπων δόνησης του
μορίου. (*ισχυρή κορυφή από το διαμάντι της ΚΑΔ).
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Σχήμα 11: Φάσματα Raman της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για διάφορες πιέσεις
στη συχνοτική περιοχή των εξωτερικών τρόπων δόνησης του μορίου.
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Σχήμα 12: Φάσματα Raman της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για διάφορες πιέσεις
στη συχνοτική περιοχή των δονήσεων C-H ναη N-H του μορίου.
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5

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει την κατασκευή
διαγραμμάτων που απεικονίζουν τη σχέση της θέσης που έχει ο κάθε ενεργός
τρόπος δόνησης του υλικού σε σχέση με την εφαρμοζόμενη πίεση. Το ερώτημα
στην ανάλυση των δεδομένων είναι αν η μεταβολή της πίεσης προκαλεί
αντιστρεπτά φαινόμενα, δηλαδή αν οι τρόποι δόνησης του μορίου επανέλθουν
στην αρχική τους κατάσταση μετά την εφαρμογή της πίεσης.

Σχήμα 13: Ανάλυση της μεταβολής της ενέργειας των δονήσεων σε σχέση με την
εφαρμοζόμενη υδροστατική πίεση με την εφαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων
για την περιοχή συχνοτήτων που αντιστοιχεί στους εξωτερικούς τρόπους δόνησης.
Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της πίεσης.
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Πίνακας 1: Συχνότητες των διαμοριακών τρόπων δόνησης με τον ρυθμό
μεταβολής τους συναρτήσει της πίεσης.

P < 2 GPa
Mode

P > 2 GPa

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1

cm-1GPa-1

ν1

69

3.0

ν2

73

ν3

93

Mode

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1

cm-1GPa-1

-

-

4.7

75

3.5

7.3

102

1.3

95

5.3

123

6.0

Ν2

111

5.8

Ν3

115

4.3

148

6.4

Ν4

150

4.2

Ν5

151

8.1

-

Ν1
ν4

ν5

108

125

15.3

16.1

ν6

159

18.3

176

7.6

ν7

173

22.2

204

11.5
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Σχήμα 14: Ανάλυση της μεταβολής της ενέργειας των δονήσεων σε σχέση με την
εφαρμοζόμενη υδροστατική πίεση με την εφαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων
για την περιοχή συχνοτήτων που αντιστοιχεί στους εσωτερικούς τρόπους
δόνησης. Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της
πίεσης.
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Πίνακας 2: Συχνότητες των σκελετικών και αρωματικών τρόπων δόνησης με τον
ρυθμό μεταβολής τους συναρτήσει της πίεσης.

P < 2 GPa
Mode

P > 2 GPa

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1
ν8

Mode

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1GPa-1

cm-1

cm-1GPa-1

251

11.3

259

5.3

ν9

324

5.1

328

2.9

ν10

334

7.9

338

5.8

ν11

379

8.0

-

-

-

Ν6

384

2.9

Ν7

386

4.8

-

-

-

492

1.8

ν12

430

1.7

ν13

490

2.0
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Σχήμα 15: Ανάλυση της μεταβολής της ενέργειας των δονήσεων σε σχέση με την
εφαρμοζόμενη υδροστατική πίεση με την εφαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων
για την περιοχή συχνοτήτων που αντιστοιχεί στους εσωτερικούς τρόπους
δόνησης. Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της
πίεσης.
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Σχήμα 16: Ανάλυση της μεταβολής της ενέργειας των δονήσεων σε σχέση με την
εφαρμοζόμενη υδροστατική πίεση με την εφαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων
για την περιοχή συχνοτήτων που αντιστοιχεί στους εσωτερικούς τρόπους
δόνησης. Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της
πίεσης.
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Πίνακας 3: Συχνότητες των σκελετικών και αρωματικών τρόπων δόνησης με τον
ρυθμό μεταβολής τους συναρτήσει της πίεσης.

P < 2 GPa
Mode

P > 2 GPa

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1

cm-1GPa-1

ν14

640

0.5

ν15

647

ν16

Mode

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1

cm-1GPa-1

-

-

4.1

651

2.1

796

3.4

799

2.2

ν17

828

4.6

831

3.2

ν18

845

7.0

854

4.0

ν19

854

8.2

866

5.2

ν20

879

4.6

-

-

-

ν21

897

4.0

-

-

-

ν22

938

3.5

-

-

-

ν23

968

4.2

-

-

-

ν24

983

5.7

990

1.8

ν25

1016

2.4

-

-

ν26

1043

9.6

1054

3.3

ν27

1099

3.3

-

-

-

ν28

1114

2.0

-

-

-

ν29

1133

7.6

1166

-0.04

ν30

1162

10.6

1173

-0.2

ν31

1178

2.4

1178

1.4

ν32

1199

2.2

1200

1.3

ν33

1213

2.1

1212

2.6

ν34

1247

5.9

1250

3.9

ν35

1264

5.2

1266

4.1

ν36

1282

4.8

1288

2.3

-

-
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Σχήμα 17: Ανάλυση της μεταβολής της ενέργειας των δονήσεων σε σχέση με την
εφαρμοζόμενη υδροστατική πίεση με την εφαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων
για την περιοχή συχνοτήτων που αντιστοιχεί στους εσωτερικούς τρόπους
δόνησης. Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της
πίεσης.
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Σχήμα 18: Ανάλυση της μεταβολής της ενέργειας των δονήσεων σε σχέση με την
εφαρμοζόμενη υδροστατική πίεση με την εφαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων.
Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της πίεσης.
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Πίνακας 4: Συχνότητες των τρόπων δόνησης των δεσμών C-H και N-H με τον
ρυθμό μεταβολής τους συναρτήσει της πίεσης.

P < 2 GPa
Mode

ωi (1 bar)

P > 2 GPa
∂ωi/∂P

Mode

ωi (1 bar)

∂ωi/∂P

cm-1

cm-1GPa-1

cm-1

ν37

1417

3.2

1420

2.4

ν38

1433

3.0

1439

0.3

1434

4.2

1516

2.6

-

-

-

Ν9

1583

0.6

Ν8
ν39

1516

1.6

ν40

1589

4.0

cm-1GPa-1

ν41

1600

5.0

1604

2.9

ν42

1613

3.4

1617

3.2

ν43

2930

5.6

2928

5.9

ν44

2961

6.8

2971

3.3

ν45

2970

6.0

2958

8.0

ν46

3015

5.8

-

-

-

ν47

3025

9.0

-

-

-

ν48

3040

6.4

-

-

-

Ν10

3062

4.6

ν49

3061

7.9

3064

6.4

ν50

3077

9.8

3088

5.7
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Ανάπτυξη αλγορίθμων

Σχήμα 19: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις διάφορες πιέσεις.

Σχήμα 20: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις διάφορες πιέσεις.
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Σχήμα 21: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις διάφορες πιέσεις.

Σχήμα 22: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις διάφορες πιέσεις.
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Σχήμα 23: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για κανονικές συνθήκες
πίεσης και θερμοκρασίας.

Σχήμα 24: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για την αρχική και την
πρώτη μετρούμενη πίεση.
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Σχήμα 25: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για την αρχική και την
πρώτη μετρούμενη πίεση.

Σχήμα 26: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για την αρχική και την
πρώτη μετρούμενη πίεση.
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Σχήμα 27: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για την αρχική και την
πρώτη μετρούμενη πίεση.

Σχήμα 28: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για την αρχική και την
πρώτη μετρούμενη πίεση.
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Σχήμα 29: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για κανονικές συνθήκες
πίεσης.

Σχήμα 30: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις διάφορες πιέσεις.
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Σχήμα 31: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για την αρχική και την
πρώτη μετρούμενη πίεση.

Σχήμα 32: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις πιέσεις που
βρίσκονται κοντά στην κρίσιμη πίεση αλλαγής της φάσης.
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Σχήμα 33: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις πιέσεις που
βρίσκονται κοντά στην κρίσιμη πίεση αλλαγής της φάσης.

Σχήμα 34: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις πιέσεις που
βρίσκονται κοντά στην κρίσιμη πίεση αλλαγής της φάσης.
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Σχήμα 35: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις πιέσεις που
βρίσκονται κοντά στην κρίσιμη πίεση αλλαγής της φάσης.

Σχήμα 36: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις πιέσεις που
βρίσκονται κοντά στην κρίσιμη πίεση αλλαγής της φάσης.
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση του φάσματος
Raman με τη χρήση του αυτοματοποιήμενου κώδικα ανάλυσης των φασμάτων
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Τα αποτελέσματα που επιλέχθηκαν
να παρουσιαστούν αφορούν την περιοχή που αντιστοιχεί στους εξωτερικούς
τρόπους δόνησης της κρυσταλλικής L-τυροσίνης. Η επιλογή αυτή έγινε διότι αυτή
η περιοχή παρουσιάζει τις εντονότερες μεταβολές με την πίεση.

Σχήμα 37: Φάσματα της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για τις διάφορες πιέσεις.
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43

44

45

46

47

48
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6 Αποτελέσματα και συζήτηση
Από την ανάλυση και τη μελέτη των φασμάτων της κρυσταλλικής L-τυροσίνης για
διάφορες τιμές πίεσης μέχρι και τα 6 GPa, προκύπτει ότι οι ισχυρότερες
ενεργειακές μεταβολές σημειώθηκαν στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων (65250 cm-1) που αντιστοιχεί στους εξωτερικούς τρόπους δόνησης του μορίου. Αυτό
είναι αναμενόμενο καθώς οι δεσμοί αυτοί είναι οι ασθενέστεροι οπότε είναι πιο
ευαίσθητοι στις μεταβολές της πίεσης.
Η ανάλυση της συμπεριφοράς των ενεργών τρόπων δόνησης σε σχέση με την
πίεση έδειξε την έντονη μετατόπιση των κορυφών προς υψηλότερες ενέργειες
μέχρι την πίεση (περίπου) 2 GPa. Η αύξηση αυτή είναι πιο ισχυρή για τις
δονήσεις που αντιστοιχούν σε χαμηλότερες συχνότητες. Για μεγαλύτερες πιέσεις
οι μεταβολές είναι πολύ μικρότερες. Η διαφοροποίηση στον ρυθμό μεταβολής
των συχνοτήτων σε σχέση με την πίεση αποτελεί μια ένδειξη για το ότι το υλικό
έχει υποστεί αλλαγή φάσης, δηλαδή η αλλαγή του περιβάλλοντος οδήγησε το
υλικό να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες για να μπορεί να βρίσκεται στη
χαμηλότερη (δυνατή) ενεργειακή κατάσταση. Αυτό είναι εμφανές και από το
γεγονός ότι υπάρχει μείωση του ρυθμού μεταβολής και δεν υπάρχει αύξηση των
ενεργειών σε αυξανόμενη πίεση. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση Raman
αποτελούν μια ένδειξη για την αλλαγή φάσης ενός υλικού, η πλήρης ανάλυση
ενός τέτοιου φαινομένου προϋποθέτει και την εφαρμογή της τεχνικής των
ακτινών-Χ με την οποία μπορεί να ελεγχθεί η κρυσταλλική δομή που εμφανίζει
ένα μόριο, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει έλεγχος αν υπάρχει
αλλαγή στο κρυσταλλική δομή του μορίου καθώς αυτό βρίσκεται σε συνθήκες
υψηλής πίεσης.
Οι δονήσεις που αντιστοιχούν σε υψηλότερες ενέργειες δεν παρουσιάζουν έντονες
αλλαγές στο ρυθμό μεταβολής αλλά έχουν μια σχεδόν γραμμική συμπεριφορά
στην αλλαγή της πίεσης.
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