
Ανασκόπηση ύλης: Κεφ 17 - 28



Ιδιότητες αλκοολών και φαινολών
Αλκοόλες/φαινόλες έχουν ίδια γεωμετρία με νερό (γωνία δεσμού R/Ph-O-H κατά
προσέγγιση 109ο, άτομο οξυγόνου sp3 υβριδισμό)
Αλκοόλες/φαινόλες: έχουν υψηλά σημεία ζέσεως λόγω σχηματισμού δεσμών
υδρογόνου (όπως το νερό)



Σταθερές οξύτητας αλκοολών/φαινολών



Σταθερές οξύτητας αλκοολών/φαινολών

Υποκαταστάτες δέκτες e- μέσω επαγωγικού φαινομένου (π.χ. αλογόνα)
σταθεροποιούν αλκοξειδικά ιόντα

R-OH   +   H2O   ↔   R-O +   H3O+

(CF3)3COH (pKa = 5,4) (CH3)3COH (pKa = 18)



Σχετική οξύτητα αλκοολών/φαινολών

• Φαινόλες πιο όξινες από αλκοόλες λόγω σταθεροποίησης του
φαινοξειδικού ανιόντος μέσω συντονισμού

• Φαινόλες με υποκαταστάτες δέκτες ηλεκτρονίων είναι πιο όξινες λόγω
απεντοπισμού του ηλεκτρικού φορτίου



Μετατροπή αλκοολών σε αλκυλαλογονίδια

Μετατροπή 3ο αλκοολών σε R-X κατά την κατεργασία τους με HCl και
HBr (SN1)



Μετατροπή αλκοολών σε αλκυλαλογονίδια

1ο και 2ο αλκοόλες πιο αδρανείς, χρειάζονται κατεργασία με SOCl2 ή PBr3
(SN2)



Αφυδάτωση αλκοολών σε αλκένια

Σειρά δραστικότητας: 1ο << 2ο < 3ο

Συνήθεις συνθήκες αφυδάτωσης: H2SO4 και θέρμανση
Η αφυδάτωση πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσου καρβοκατιόντος



Οξείδωση αλκοολών

• Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές
ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής
των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες)

• 1ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα
• 2ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες
• 3ο αλκοόλες δεν αντιδρούν



Θειόλες - Ιδιότητες
• Οξείδωση θειολών. Οι θειόλες οξειδώνονται εύκολα προς δισουλφίδια

• Σουλφίδιο R-S-R: Η θειόλες είναι πολύ καλά πυρηνόφιλα. Ιδιαίτερα το
ανιόν τους συμμετέχει ως πυρηνόφιλο σε αντιδράσεις πυρηνόφιλης
υποκατάστασης (SN2) με αλκυλαλογονίδια σχηματίζοντας σουλφίδια.

διμεθυλοσουλφίδιο

• Οξύτητα θειολών. Οι θειόλες είναι πιο όξινες από τις αλκοόλες. Επειδή
το θείο (S) έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το οξυγόνο (Ο), ο
δεσμός S-H έχει μεγαλύτερο μήκος (ασθενέστερος δεσμός = μεγαλύτερη
πολωσιμότητα) με αποτέλεσμα να ιοντίζεται πιο εύκολα.

CH3S-H (pKa = 10,3) CH3O-H (pKa = 15,5)



Παραδείγματα

• Να κατατάξετε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης οξύτητας.
1) 2-φθορο αιθανόλη 2) αιθανόλη 3) p-φθορο φαινόλη 4) φαινόλη
5) m-φθορο φαινόλη 6) p-χλωρο φαινόλη 7) προπαν-2-όλη

17-3 Εξηγήστε τη διαφορά στο σημείο ζέσεως για τις παρακάτω ενώσεις
1-βουτανόλη, σ.ζ. 117,5οC, 2-βουτανόλη, σ.ζ. 99,5οC,
2-μεθυλο-2-προπανόλη, σ.ζ. 82,2οC,

• Η S-1-φαινυλαιθανόλη δίνει αντίδραση υποκατάστασης με υδροχλώριο. Γράψτε
τον μηχανισμό της αντίδρασης.

• Η 1-φαινυλο-1-προπανόλη παρουσία ισχυρού οξέος (H2SO4) και ελαφριά
θέρμανση παράγει 2 στερεοϊσομερή προϊόντα με αναλογία 97/3. Γράψτε τον
μηχανισμό της αντίδρασης και υποδείξτε το κύριο προϊόν.

• Το βενζολοθειολικό νάτριο αντιδρά με ιωδομεθάνιο και παράγει το αντίστοιχο
σουλφίδιο σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση. Να υποδείξετε τον μηχανισμό
της αντίδρασης.



• Διπλοί δεσμοί C=O είναι πολωμένοι λόγω μεγαλύτερης
ηλεκτροαρνητικότητας του Ο σε σχέση με τον C

• Αποτέλεσμα: καρβονυλικές ενώσεις εμφανίζουν διπολική ροπή

• Πόλωση καρβονυλίου επηρεάζει χημική δραστικότητα C=O δ.δ.
(α) καρβονυλικός C ηλεκτρονιόφιλο κέντρο
(β) καρβονυλικό Ο πυρηνόφιλο κέντρο

Ιδιότητες αλδεϋδών και κετονών



Οξείδωση καρβονυλικών ενώσεων
• Οι αλδεΰδες οξειδώνονται στα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα. Η οξείδωση

μπορεί να γίνει με ήπια οξειδωτικά (πχ Tollens και Fehling ή Benedict). Αυτά τα
οξειδωτικά οξειδώνουν μόνο αλδεΰδες.

• Tollens: Αμμωνιακό διάλυμα ιόντων Ag+ [Ag(NH3)2]+. H οξείδωση της
αλδεΰδης παράγει κάτοπτρο αργύρου το οποίο αποτελεί αντίδραση ανίχνευσης
αλδεϋδομάδας

• Benedict – Fehling: Αλκαλικό διάλυμα ιόντων Cu2+. H οξείδωση της αλδεΰδης
παράγει ίζημα οξειδίου του χαλκού (Ι) το οποίο αποτελεί αντίδραση ανίχνευσης
αλδεϋδομάδας.

• Οι κετόνες δεν οξειδώνονται.

R-CH=O
[Ag(NH3)2]+

OH-
R-COO- + Ag



Αντίδρασης πυρηνόφιλης προσθήκης

• Πυρηνόφιλη προσθήκη σε αλδεΰδες ή κετόνες μπορεί να ακολουθήσει 
δυο μονοπάτια ανάλογα με το πυρηνόφιλο
- Η αντίδραση οδηγεί σε αλκοόλη
- Η αντίδραση οδηγεί σε προϊόν με διπλό δεσμό C=Nu



Αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων
• Οι καρβονυλικές ενώσεις ανάγονται στις αντίστοιχες αλκοόλες.

• Οι αλδεΰδες ανάγονται σε πρωτοταγείς αλκοόλες.

• Οι κετόνες ανάγονται σε δευτεροταγείς αλκοόλες



Πυρηνόφιλη προσθήκη νερού: ενυδάτωση
• Αντίδραση αλδεϋδών και κετονών με νερό για σχηματισμό 1,1-διολών ή

δίδυμων διολών

• Η παραπάνω αντίδραση επιταχύνεται από οξέα και βάσεις (καταλύτες)
• Καταλύτες δεν μεταβάλλουν θέση ισορροπίας, αλλά αυξάνουν την

ταχύτητα



Πυρηνόφιλη προσθήκη αμινών: σχηματισμός 
ιμινών (βάσεις Schiff)

• Προσθήκη 1ο αμινών (RNH2) σε αλδεϋδες και κετόνες για σχηματισμό
ιμινών (R2C=NR)

• Ιμίνες: Σημαντικά ενδιάμεσα σε πολλές μεταβολικές οδούς,
ονομάζονται βάσεις Schiff



Πυρηνόφιλη προσθήκη αλκοόλης 
Ημιακετάλη και ημικετάλη

• Η αντίδραση μιας αλδεΰδης με μια αλκοόλη οδηγεί σε μια ημιακετάλη.
Παρουσία όξινου καταλύτη η ημιακετάλη μετατρέπεται σε ακετάλη.

• Η αντίδραση μιας κετόνης με μια αλκοόλη οδηγεί σε μια ημικετάλη.
Παρουσία όξινου καταλύτη η ημιακετάλη μετατρέπεται σε κετάλη.



Παραδείγματα
• Μια καρβονυλική ένωση Α με μοριακό τύπο C5H10O ανάγει το αντιδραστήριο

Benedict. Η Α ανάγεται σε αλκοόλη Β η οποία δεν δίνει αντίδραση
αφυδάτωσης. Να γράψετε το συντακτικό τύπο των ενώσεων Α και Β.

• Μια χειρόμορφη καρβονυλική ένωση με μοριακό τύπο C5H10O κατεργάζεται
με αμμωνιακό υδατικό διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNO3) οπότε και
παρατηρείται ο σχηματισμός καθρέπτη στα τοιχώματα της φιάλης αντίδρασης.
Να γράψετε τον συντακτικό τύπο της καρβονυλικής ένωσης.

• Να γράψετε την αντίδραση της κυκλοεξανόνης με την αιθυλαμίνη
(CH3CH2NH2).

• Η τριφθοροαιθανάλη διαλύεται σε διαλύτη μεθανόλη. Σε ποια μορφή
αναμένετε να βρίσκεται η αλδεΰδη αυτή στο μεθανολικό διάλυμα;

• Γράψτε το οργανικό προϊόν της παρακάτω αντίδρασης:

3
+



Καρβοξυλικά οξέα
Καρβοξυλικά οξέα όξινα, αντιδρούν με βάσεις προς σχηματισμό καρβοξυλικών
αλάτων.

Διίστανται σε υδατικό διάλυμα προς 
σχηματισμό υδροξωνίου H3O+ και 
καρβοξυλικών ανιόντων RCOO

Σταθερά οξύτητας Κα

Καρβοξυλικά οξέα είναι 
ισχυρότερα οξέα από τις 
αλκοόλες

Τα καρβοξυλικά άλατα των αλκαλίων
(πχ RCOONa) είναι περισσότερο
υδατοδιαλυτά σε σχέση με αντίστοιχα
ουδέτερα οξέα (RCOOH)



Γιατί καρβοξυλικά οξέα ισχυρότερα οξέα 
από αλκοόλες;

• Σύγκριση σχετικής σταθερότητας καρβοξυλικών ανιόντων σε σχέση με
αλκοξειδικά ανιόντα

1. Στα αλκοξείδια ανιόντα το (-) εντοπίζεται σε ένα Ο
2. Στα καρβοξυλικά ανιόντα το (-) απεντοπίζεται σε δύο Ο



Επίδραση υποκαταστατών στην οξύτητα των 
καρβοξυλικών ιόντων

Παράγοντες που σταθεροποιούν το καρβοξυλικό ανιόν σε σχέση με το αδιάστατο
οξύ μετατοπίζουν την ισορροπία προς το ανιόν
Επαγωγικό φαινόμενο βοηθάει στην απεντόπιση του αρνητικού φορτίου στα 3
άτομα φθορίου στο τριφθοροξικό ανιόν

To αρνητικό επαγωγικό φαινόμενο ασκείται εντονότερα όσο πιο κοντά στο –COOH
βρίσκεται η ηλεκτραρνητική ομάδα



Παράγωγα καρβοξυλικών ενώσεων RCOY

Ενώσεις όπου ακυλο ομάδα συνδέεται με ένα ηλεκτραρνητικό άτομο ή
γενικότερα έναν υποκαταστάτη που μπορεί να δράσει σαν αποχωρούσα
ομάδα



Μηχανισμοί αντιδράσεων πυρηνόφιλης προσθήκης και 
άκυλο υποκατάστασης

Χημεία παραγώγων οξέων καθορίζεται από μία γενική αντίδραση, την
αντίδραση πυρηνόφιλης ακυλο υποκατάστασης

Μηχανισμός: Η αντίδραση πραγματοποιείται σε δυο στάδια



Παράγοντες που επηρεάζουν  δραστικότητα 
παραγώγων καρβοξυλικών οξέων

Στερεοχημικοί και ηλεκτρονιακοί

Μη παρεμποδισμένες 
καρβονυλομάδες αντιδρούν πιο 
γρήγορα από στερεοχημικά 
παρεμποδισμένες 

Ισχυρά πολωμένα παράγωγα προσβάλλονται πιο γρήγορα από τα λιγότερο πολικά



Μετατροπή καρβοξυλικών οξέων σε εστέρες

Εστεροποίηση



Αντιδράσεις εστέρων

Υδρόλυση

Η υδρόλυση εστέρων σε βασικό διάλυμα ονομάζεται σαπωνοποίηση



Παραδείγματα
• Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης οξύτητας: 

1)  αιθανικό οξύ          2) οξαλικό οξύ (HOOCCOOH)    3) αιθανόλη    
4) 2-φθοροαιθανόλη

• Εξηγήστε τη διαφορά στις τιμές των pKa1 των παρακάτω δικαρβοξυλικών
οξέων:
οξαλικό (HO2CCO2H) pKa1 = 1,2 μηλονικό (HO2CCH2CO2H) pKa1 = 2,8
σουκινικό (HO2CCH2CH2CO2H) pKa1 = 4,2

• Προβλέψτε το οργανικό προϊόν/ντα των παρακάτω αντιδράσεων.

O

O
KOHa)
H2O

b) SCH3

O
CH3NH2 c) H3C O CH3

O O O

• Να ονομάσετε το καρβοξυλικό οξύ και την αλκοόλη από τα
οποία μπορεί να παρασκευαστεί ο διπλανός εστέρας.

• Γράψτε τα προϊόντα σαπωνοποίησης του διπλανού διεστέρα.



Yδατάνθρακες ταξινομούνται σε αλδόζες και κετόζες
-κατάληξη οζη υποδηλώνει τον υδατάνθρακα
-πρόθεμα αλδο και κέτο προσδιορίζει φύση καρβονυλομάδας
-αριθμός ατόμων άνθρακα από τα προθέματα τρι-, τετρ-, πεντ, -εξ κλπ.

Υδατάνθρακες



• Yδατάνθρακες περιέχουν αρκετά στερεογονικά άτομα C

• Συνηθέστερη μέθοδος απεικόνισης στερεογονικών κέντρων σε ένα
επίπεδο οι προβολές κατά Fischer

Απεικονίσεις  μονοσακχαριτών, προβολές κατά Fischer

• Τετραεδρικός C αναπαρίσταται με δύο
γραμμές, οι οριζόντιες αναπαριστούν
δεσμούς μπροστά από το επίπεδο, οι
κάθετες δεσμούς πίσω από το επίπεδο



Προβολές κατά Fischer

CO2H

CH3

HH2N =

CO2H

CH3

HH2N
1

2

3

4
S



D-Σάκχαρα
• Στις προβολές κατά Fischer των φυσικών σακχάρων, το υδροξύλιο στο

κατώτερο στερεογονικό κέντρο έχει διεύθυνση προς τα δεξιά και οι
ενώσεις αυτές ονομάζονται D-σάκχαρα

• Yδατάνθρακες με πάνω από ένα στερεογονικό C αναπαρίστανται
τοποθετώντας ασύμμετρα κέντρα σε κατακόρυφη σειρά με κατεύθυνση
από κάτω προς τα πάνω με καρβονυλικό C στην κορυφή



• Αλδοτετρόζες: 4 C, 2 στερεογονικά κέντρα, 22 = 4 πιθανά
στερεοϊσομερή ή δύο ζεύγη D, L εναντιομερών

• Αλδοπεντόζες: 5 C, 3 στερεογονικά κέντρα, 23 = 8 πιθανά
στερεοϊσομερή ή τέσσερα ζεύγη D, L εναντιομερών

• Αλδοεξόζες: 6 C, 4 στερεογονικά κέντρα, 24 = 16 πιθανά
στερεοϊσομερή ή οκτώ ζεύγη D, L εναντιομερών

Απεικονίσεις των αλδοζών



Γλυκόζη και φρουκτόζη: κυκλικές δομές κατά Haworth



Μετατροπή προβολής κατά  Fischer 
σε προβολή κατά Haworth

Όταν ο τελευταίος C (C6) είναι πάνω στη
Haworth τότε συμβολίζει D-ισομερές.

Για τους C2 - C4: OH δεξιά στη Fischer →
κάτω Haworth, OH αριστερά στη Fischer
→ πάνω Haworth.

Ο C1 γίνεται ασύμμετρος μετά την
κυκλοποίηση. Οπότε προκύπτουν και τα
δυο ισομερή με ΟΗ πάνω ή κάτω στη
Haworth



• Κατόπιν κυκλοποίησης ενός μονοσακχαρίτη και απόκτησης δομής
φουρανόζης ή πυρανόζης, σχηματίζεται νέο στερεογονικό κέντρο
στη θέση του καρβονυλικού άνθρακα

• Νέα διαστερεοϊσομερή ονομάζονται ανωμερή και ο ημιακεταλικός
άνθρακας ανωμερικό κέντρο

• α-ανωμερές: όταν νέα υδροξυλομάδα στον C1 σε θέση trans ως προς
τον C6

• β-ανωμερές: όταν νέα υδροξυλομάδα στον C1 σε θέση cis ως προς
τον C6

Ανωμερή μονοσακχαριτών



• Στην πραγματικότητα δακτύλιοι πυρανόζης έχουν γεωμετρία τύπου
ανάκλινδρου με αξονικούς και ισημερινούς υποκαταστάτες

• Το β-ανωμερές της γλυκόζης έχει χαμηλότερη ενέργεια από το α-
ανωμερές καθώς όλοι οι υποκαταστάτες βρίσκονται σε ισημερινή θέση

Διαμορφώσεις γλυκόζης

1,3-διαξονικές αλληλεπιδράσεις



Δισακχαρίτες - Μαλτόζη και Κελλοβιόζη

• Δισακχαρίτες: περιέχουν γλυκοζιτικό ακεταλικό δεσμό ανάμεσα σε C1
ενός σακχάρου και –OH σε οποιαδήποτε πιθανή θέση άλλου σακχάρου.

• Σύνδεσμος 1-4΄ ο πιο συνηθισμένος (τόνος υποδηλώνει ότι η θέση 4΄
είναι σε άλλο σάκχαρο από θέση 1).

• Γλυκοζιτικός δεσμός α ή β.



• Λακτόζη: δισακχαρίτης στο ανθρώπινο και αγελαδινό γάλα
• 1,4΄-β-γλυκοζίτης
• Αποτελείται από D-γαλακτόζη και D-γλυκόζη

Δισακχαρίτες - Λακτόζη



Πολυσακχαρίτες
Κυτταρίνη: μονάδες D γλυκόζης συνδεδεμένες με 1,4΄-β-γλυκοζιτικούς δεσμούς

Άμυλο: αμυλόζη (20% αμύλου) και αμυλοπηκτίνη (80%)



• Πόσοι υδατάνθρακες αντιστοιχούν στον τύπο C4H8O4;
α) 4 β) 2 γ) 6 δ) 8

Παραδείγματα

• 1) Ποια από τα παρακάτω σάκχαρα είναι μεταξύ τους εναντιομερή και ποια
διαστερεοϊσομερή; 2) Ποια είναι D και ποια L σάκχαρα;

CHO
HO H

H OH
H OH

HO H
CH2OHCHO

HHO
OHH
OHH
HHO

CH2OH

• Χαρακτηρίστε το παρακάτω ζέυγος ως εναντιομερή, διαστερεομερή ή
πανομοιότυπα.



• Η L-αλδοτριόζη έχει R ή S στερεοχημεία;

Παραδείγματα

• Σε ποια κατηγορία ανήκει η κάθε μια από τις παρακάτω ενώσεις
(π.χ. L-αλδοεξόζη κλπ.);



Παραδείγματα
• Για κάθε έναν από τους παρακάτω υδατάνθρακες απαντήστε τα ερωτήματα:

α) Είναι φουρανοζική ή πυρανοζική μορφή; β) Είναι α ή β ανωμερές; γ) Είναι D
ή L σάκχαρο; δ) Να σχεδιάσετε την ανοικτή δομή Fischer.

• Ονομάστε το είδος του γλυκοζιτικού δεσμού που υπάρχει στους παρακάτω
δισακχαρίτες.

O
CH2OHOH

HO
OH

OH

CH2OH

OHCH2OH

OH OH

O



• Συντομογραφικά γράφονται με 3 πρώτους χαρακτήρες της αγγλικής
ονομασίας (Ala: αλανίνη, Gly: γλυκίνη).

• Όλα τα αμινοξέα έχουν στερεογονικά κέντρα, εκτός από γλυκίνη
(H2NCH2COOH).

• 20 Αμινοξέα α-αμινοξέα 
• 19 από τα 20 πρωτοταγείς αμίνες
• Προλίνη δευτεροταγής αμίνη

α-αμινοξέα



Αμινοξέα περιέχουν βασική αμινομάδα και όξινη καρβοξυλομάδα. Η αμινομάδα
βρίσκεται σε α θέση ως προς το καρβοξύλιο. Γι’ αυτό ονομάζονται α-αμινοξέα.

α-αμινοξέα



Στη φύση απαντάται μόνο L- εναντιομερές (ομάδα -ΝH2 στα αριστερά)

Δομή αμινοξέων

Προβολές κατά Fischer

NH2H

R

COOH COOH

R

HH2N

LD



Βάσει πλευρικής αλυσίδας: ουδέτερα (15), όξινα (2) και βασικά (3)
Δομή και κατηγορίες αμινοξέων

Όταν το R έχει ομάδα –COOH, τότε το 
αμινοξύ είναι όξινο. Όπως: Asp και Glu

Όταν το R έχει αζωτούχα ομάδα ικανή να
προσλάβει ένα Η+, τότε το αμινοξύ είναι
βασικό. Όπως: Arg, Lys και His

Τα υπόλοιπα 15 αμινοξέα ανήκουν στα ουδέτερα



• Σε διάλυμα με χαμηλό pH αμινοξέα πρωτονιώνονται (κατιόντα), ενώ με υψηλό
pH αποπρωτονιώνονται (ανιόντα)

• Σε κάποια ενδιάμεση τιμή pH (ισοηλεκτρικό σημείο pI) τα αμινοξέα είναι
ουδέτερα

Ισοηλεκτρικό σημείο

• pI εξαρτάται από δομή αμινοξέος
– 15 ουδέτερα έχουν ι.σ. κοντά σε ουδέτερο pH (5-6.5)
– 2 αμινοξέα (Asp, Glu) με επιπλέον καρβοξυλομάδα (όξινα): pI σε

χαμηλότερο pH
– 3 αμινοξέα (Arg, Lys, His) με βασικές πλευρικές αλυσίδες (βασικά): pI σε

υψηλότερο pH



Καμπύλη τιτλοδότησης αλανίνης

• Σε pH < 2,34 η αλανίνη πρωτονιώνεται πλήρως
• Σε pH = 2,34 η αλανίνη απαντά ως μίγμα 50:50 της πρωτονιωμένης και ουδέτερης Ala
• Σε pH = 6,00 η αλανίνη απαντά εξ ολοκλήρου σε ουδέτερη μορφή (δίπολο)
• Σε pH = 9,69 αποτελείται από μίγμα 50:50 ουδέτερης και αποπρωτονιωμένης  μορφής
• Σε pH > 9,69 αποπρωτονιώνεται πλήρως



Καμπύλη τιτλοδότησης γλουταμινικού οξέος



Καμπύλη τιτλοδότησης ιστιδίνης
H3N CH COOH

CH2

pK1 = 1.82
H3N CH COO

CH2

pKR = 6.00
H3N CH COO

CH2

A+2 Ao

pK2 = 9.17
H2N CH COO

CH2

A-
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• Διαφορές σε pI χρησιμοποιούνται ως μέθοδος διαχωρισμού μίγματος αμινοξέων
με ηλεκτροφόρηση

Τεχνική ηλεκτροφόρισης

1. Διάλυμα αμινοξέων τοποθετείται στο κέντρο ταινίας διηθητικού χαρτιού ή
υδροπήγματος (gel)

2. Ενυδάτωση με ρυθμιστικό συγκεκριμένου pH
3. Κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού δυναμικού αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα

μετακινούνται αργά προς + ηλεκτρόδιο
4. Συγχρόνως θετικά φορτισμένα αμινοξέα μετακινούνται αργά προς - ηλεκτρόδιο
5. Διαχωρισμός βάσει pI και pH ρυθμιστικού διαλύματος



Τα αμινοξέα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω αμιδικών δεσμών
(πεπτιδικοί δεσμοί) σχηματίζοντας πολυμερή αμινοξέων που ονομάζονται
πρωτεΐνες.

Πεπτιδικός δεσμός

Ο αμιδικός δεσμός έχει χαρακτήρα διπλού δεσμού. Το ασύζευκτο ζεύγος e-

ατόμου Ν απεντοπίζεται λόγω άλληλο-επικάλυψης με τροχιακά καρβονυλομάδας
(δομές συντονισμού). Γι’ αυτό το λόγο είναι επίπεδος, παρουσιάζει αδυναμία
περιστροφής και είναι ισχυρός δεσμός. Εξαιτίας των δομών συντονισμού τα αμίδια
δεν συμπεριφέρονται ως βάσεις.



• Πρωτοταγής: ακολουθία σύνδεσης αμινοξέων

• Δευτεροταγής: τρόπος προσανατολισμού τμήματος πεπτιδικής
αλυσίδας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο

• Τριτοταγής: τρόπος με τον οποίο ολόκληρο το μόριο της
πρωτεΐνης περιελίσσεται στο χώρο

• Τεταρτοταγής: τρόπος με τον οποίο πολλά μόρια πρωτεΐνης
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προς σχηματισμό μεγάλων
συσσωματωμάτων

Δομή πρωτεϊνών



Δομές πρωτεϊνών σχηματικά



Δευτεροταγείς δομές πρωτεϊνών, α-έλικα

β-πτυχωτή επιφάνεια 



Τριτοταγής δομή 
• Τριτοταγής δομή μιας αλυσίδας καθορίζεται από

- αλληλεπιδράσεις των πολικών πλευρικών αλυσίδων

- υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις των μη πολικών πλευρικών αλυσίδων

- δημιουργία δισουλφιδικών γεφυρών μεταξύ κατάλοιπων κυστεΐνης

- δημιουργία δεσμών υδρογόνου μεταξύ κοντινών καταλοίπων αμινοξέων

- δημιουργία γεφυρών αλάτων λόγω ύπαρξης ιοντικών ελκτικών δυνάμεων 



Διατήρηση τριτοταγούς δομή σφαιρικής πρωτεΐνης λόγω ύπαρξης
ασθενών ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων

Μετουσίωση πρωτεϊνών

• Αλλαγή στη θερμοκρασία ή pH
καταστρέφει την τριτοταγή δομή
πρωτεΐνης (μετουσίωση) η οποία
εγκαταλείπει το σφαιρικό σχήμα και
ξεδιπλώνεται

• Κατά τη μετουσίωση δεν επηρεάζονται οι ομοιοπολικοί δεσμοί, άρα η
πρωτοταγής δομή του πολυπεπτιδίου παραμένει ανέπαφη

• Μετουσίωση επηρεάζει φυσικές και βιολογικές ιδιότητες της πρωτεΐνης

• Μετουσίωση συνήθως μη αντιστρεπτή - σε ορισμένες όμως περιπτώσεις
λαμβάνει χώρα αυθόρμητη αναδιάταξη μετουσιωμένης πρωτεΐνης την αρχική
σταθερότερη τριτοταγή δομή



Ένζυμα
• Τα ένζυμα:

• Αρχικά σχηματίζουν σύμπλoκο ενζύμου-υποστρώματος (E.S)
• Μετατρέπονται σε σύμπλοκο ενζύμου-προϊόντος 
• Απελευθερώνουν το προϊόν από το σύμπλοκο

• Παράγοντες που συμβάλουν στην καταλυτική δράση ενζύμων:
• Γεωμετρία αντιδρώντων
• Εγκλωβισμός υποστρώματος
• Σταθεροποίηση μεταβατικής κατάστασης



Ένεργειακό διάγραμμα ενζυμικά καταλυόμενης 
διεργασίας 



Παραδείγματα

• Η L ή η D σερίνη έχει στερεοαπεικόνηση S; Εξηγήστε.

• Ποιο από τα παρακάτω α-αμινοξέα είναι: πολικό, μη πολικό, όξινο, βασικό;

• Bρείτε το ισοηλεκτρικό σημείο της αργινίνης. Δίνονται για τη
αργινίνη pK1 = 2,20, pK2 = 9,00, pKR = 12,50.



Παράδειγμα

• Η αλβουμίνη έχει pI = 5,0. Εμφανίζει αρνητικό ή θετικό φορτίο σε pH = 5,0;
Τι φορτίο (θετικό ή αρνητικό) εμφανίζει σε pH = 7,4 (pH αίματος);

• Η α-γλυκοσιδάση έχει pI = 5,5. Προσδιορίστε την κατεύθυνση μετακίνησής
της (προς τον αρνητικά ή προς το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο), σε pH = 7,0.



ΛΙΠΙΔΙΑ

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΑΚΟΡΕΣΤΑ

ΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

ΟΥΔΕΤΕΡΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

ΦΩΣΦΟΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

ΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΔΙΚΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

ΣΦΙΓΓΟΛΙΠΙΔΙΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗΤΕΡΠΕΝΙΑΚΗΡΟΙ

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΓΛΥΚΟΛΙΠΙΔΙΑ ΣΦΙΓΓΟΜΥΕΛΙΝΗ



Λιπαρά οξέα
Στη φύση υπάρχουν 100 διαφορετικά λιπαρά οξέα, 40 εκ των οποίων είναι πιο
διαδεδομένα

Ελαϊκό και λινελαϊκό (C18) τα πιο
διαδεδομένα ακόρεστα

Παλμιτικό (C16) & στεατικό (C18) τα
πιο διαδεδομένα κορεσμένα οξέα

- Μονοακόρεστα (ελαϊκό) περιέχουν ένα μόνο δ.δ.
- Πολυακόρεστα (λινελαϊκό, λινολενικό και αραχιδονικό) περιέχουν πάνω από ένα
δ.δ.



Λιπαρά οξέα
Μια χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα των λιπαρών οξέων είναι το σημείο τήξεώς τους.
Στα κορεσμένα, όσο αυξάνεται το μήκος της υδρ/κης αλυσίδας τόσο αυξάνεται το Σ.Τ.

Π.χ Σ.Τ στεατικού   >   Σ.Τ παλμιτικού
Τα φυσικά ακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν cis διπλούς δεσμούς. Ο cis διπλός δεσμός
προκαλεί κάμψη στην υδρ/κη αλυσίδα γεγονός που οδηγεί σε εξασθένιση των
διαμοριακών δυνάμεων.
Στα ακόρεστα με παρόμοιο μήκος υδρ/κης αλυσίδας ο βαθμός ακορεστότητας
επηρεάζει σημαντικά το σημείο τηξεώς τους. Όσο αυξάνεται ο βαθμός ακορεστότητας
(δηλ όσο αυξάνεται ο αριθμός των διπλών δεσμών) τόσο ελαττώνεται το Σ.Τ.

Π.χ.    Σ.Τ ελαϊκού >   Σ.Τ. λινελαϊκού



Λιπαρά οξέα

9

Σύμβολο λιπαρών οξέων
Κορεσμένα (CvH2v+1COOH).
Π.χ. Στεατικό: 18:0 δηλ έχει 18 άνθρακες και είναι κορεσμένο (κανένας δ.δ)

Ακόρεστα (CvH2v+1-2xCOOH όπου x: αριθμός διπλών δεσμών).

Ελαϊκό: 18:1Δ9 δηλ έχει 18 άνθρακες και έναν διπλό δεσμό στον C9 (cis)

Λινελαϊκό: 18:2Δ9,12 δηλ έχει 18 άνθρακες και δύο διπλούς δεσμούς στον C-9,12
(όλοι cis και ΟΧΙ σε συζυγία)

Λινολενικό: 18:3Δ9,12,15 δηλ έχει 18 άνθρακες και τρεις διπλούς δεσμούς στον C-
9,12,15 (όλοι cis και ΟΧΙ σε συζυγία)



Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα μπορούν να υδρογονωθούν πλήρως στα
αντίστοιχα κορεσμένα.

Λιπαρά οξέα



Κηροί: μίγματα εστέρων λιπαρών οξέων και αλκοολών με μεγάλες
ανθρακικές αλυσίδες

Άρτιος αριθμός ατόμων
-16-36 για το καρβοξυλικό οξύ
-24-36 αλκοόλη

Κηροί



Λίποι - γλυκερίδια
Ουδέτερα γλυκερίδια: Είναι εστέρες της γλυκερόλης.



Σαπωνοποίηση. Υδρόλυση γλυκεριδίων με υδατικό διάλυμα ΝaΟΗ προς
σχηματισμό γλυκερόλης & 3 λιπαρών οξέων
Τα 3 λιπαρά οξέα ενός τριγλυκεριδίου όχι απαραίτητα ίδια

Λίποι - γλυκερίδια



Δομή και ιδιότητες σαπουνιού
• Αντιρρυπαντικές ιδιότητες λόγω διαφορετικής χημικής δομής των δύο άκρων

του μορίου (αμφιπολικά).
• Άκρο αλυσίδας με πολική καρβοξυλική ομάδα έχει ιοντικό χαρακτήρα, συνεπώς

είναι υδρόφιλο.
• Μακριά ανθρακική αλυσίδα είναι άπολη και υδρόφοβη.
• Σαπούνια έλκονται και από λιπαρές ουσίες και από το νερό (απορρυπαντικό)

υδρόφιλη 
κεφαλή

υδρόφοβη 
ουρά



Γλυκεροφωσφολιπίδια

Παράγωγα του φωσφατιδικού οξέος, το οποίο αποτελείται από ένα μόριο
γλυκερόλης εστεροποιημένο με δυο μόρια λιπαρών οξέων και ένα μόριο
φωσφορικού οξέος που φέρει μια ομάδα από μια πολική αλκοόλη (ΧΟΗ)

Ανάλογα με την ομάδα Χ της αλκοόλης (ΧΟΗ) προκύπτει και το
αντίστοιχο φωσφογλυκερίδιο.
Τα φωσφογλυκερίδια είναι αμφιπολικά μόρια.



Γλυκεροφωσφολιπίδια



Σφυγγομυελίνες

Σφυγγομυελίνες: δεύτερη κατηγορία φωσφολιπιδίων
-Παράγωγα σφυγγοσίνης
-Κύριο συστατικό περιβλήματος νευρικών ινών στον εγκέφαλο και
νευρικούς ιστούς



Προσταγλανδίνες
• Κατηγορία καρβοξυλικών ενώσεων με 20 άνθρακες που περιέχουν πενταμελή

δακτύλιο με 2 ευθείες πλευρικές αλυσίδες

• Ανήκουν στην κατηγορία των εικοσανοειδών

• Προσταγλανδίνες βιοσυντίθενται από αραχιδονικό



Στεροειδή

• Τρεις συμπυκνωμένοι 6 μελείς δακτύλιοι (Α, Β και Γ) υιοθετούν
διαμορφώσεις τύπου ανάκλιντρου –δύσκαμπτη γεωμετρική διάταξη



Cis-trans στεροειδή
Στεροειδή έχουν είτε cis είτε trans στερεοχημεία στα σημεία συνένωσης
των δακτυλίων Α και Β ενώ στα σημεία συνένωσης των υπολοίπων
δακτυλίων η στερεοχημεία είναι trans



Χοληστερόλη

Γεωμετρία δακτυλίων: B-Γ trans, Γ-Δ trans

Η trans γεωμετρία των δακτυλίων κάνει
το μόριο σχετικά επίπεδο και έτσι
μπορεί εύκολα να εισχωρήσει στη
μεμβράνη των κυττάρων



Λιποδιαλυτές βιταμίνες

Α, D, E, K



Παραδείγματα

• Το λινολενικό οξύ (18:3Δ9,12,15) και το λινελαϊκό οξύ (18:2Δ9,12) ανήκουν στα
απαραίτητα λιπαρά οξέα.
α) Ποιο είναι ω6 και ποιο ω3 λιπαρό οξύ και γιατί;
β) Ποιο έχει το υψηλότερο σημείο τήξεως;

• Να εξηγήσετε τη διαφορά στα σημεία τήξεως των παρακάτω φυσικών λιπαρών
οξέων:
Α: C15H29COOH με σ.τ. 0 οC B: C17H33COOH με σ.τ. 13 οC
Γ: C17H31COOH με σ.τ. -5 οC Δ: C17H35COOH με σ.τ. 70 οC

• Η γλυκερόλη αντιδρά με 2 ισοδύναμα λιπαρού οξέος C18H36O2.
α) Να γράψετε τα πιθανά προϊόντα που σχηματίζονται;
β) Σε ποια κατηγορία λιπιδίων ανήκουν τα προϊόντα;
γ) Ποιο από τα προϊόντα είναι χειρόμορφο και ποιο όχι και γιατί;



Σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε ένα από τα παρακάτω λιπίδια;

Παραδείγματα



D-ΡΙΒΟΖΗ D-2-ΔΕΟΞΥΡΙΒΟΖΗ

Δομές φουρανόζης

Νουκλεϊκά οξέα

Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA): Περιέχει σάκχαρο D-ριβόζη
Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA): Περιέχει σάκχαρο D-2-δεοξυριβόζη



Νουκλεοτίδια και νουκλεοσίδια
• Νουκλεϊκά οξέα: βιοπολυμερή που απαρτίζονται από νουκλεοτίδια τα

οποία αποτελούνται από νουκλεοζίτες ή νουκλεοσίδια συνδεδεμένους
με φωσφορική ομάδα

• Οι νουκλεοζίτες αποτελούνται από ένα σάκχαρο (αλδοπεντόζη)
συνδεδεμένο με μία ετεροκυκλική βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης

Βαση + σάκχαρο = νουκλεοσίδιο ή
νουκλεοζίτης

Βαση + σάκχαρο + φωσφορικό =
νουκλεοτίδιο

ΒΑΣΗ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΟ

αδενίνη

γουανίνη

κυτοσίνη

ουρακίλη

θυμίνη

αδενοσίνη

γουανοσίνη

κυτιδίνη

ουριδίνη

θυμιδίνη



Ετεροκυκλικές βάσεις νουκλεϊκών οξέων

• DNA ετεροκυκλικές βάσεις
– Δύο υποκατεστημένες πουρίνες

(αδενίνη και γουανίνη)
– Δύο υποκατεστημένες πυριμιδίνες

(κυτοσίνη και θυμίνη)

• RNA ετεροκυκλικές βάσεις
– Δύο υποκατεστημένες πουρίνες

(αδενίνη και γουανίνη)
– Δύο υποκατεστημένες πυριμιδίνες

(κυτοσίνη και ουρακίλη)



Δομή 
(δεοξυ)ριβονουκλεοτιδίων

DNA & RNA: παρόμοια από χημική
άποψη

Μέγεθος πολύ διαφορετικό

Μόρια DNA τεράστια Μ.Β. μέχρι τα
75 δισεκατομμύρια και απαντούν
κυρίως μέσα στον πυρήνα του
κυττάρου

Μόρια RNA πολύ μικρότερα με Μ.Β.
περίπου 7000 και απαντούν κυρίως
έξω από τον πυρήνα του κυττάρου



Δομή DNA
Νουκλεοτίδια συνδέονται στο DNA μέσω φωσφοδιεστερικών δεσμών ανάμεσα στην 5΄-
φωσφορική ομάδα ενός νουκλεοτιδίου και 3΄-υδροξυλομάδα του σακχάρου ενός άλλου
νουκλεοτιδίου. Το ένα άκρο έχει ελεύθερη υδροξυλομάδα (το άκρο 3΄) και το άλλο ελεύθερη
φωσφορική ομάδα (το άκρο 5΄)

5΄

3΄



Μοντέλο Watson-Crick (1953) 

• Διαφορετικoί ιστοί ίδιου βιολογικού είδους εμφανίζουν ίδια αναλογία
ετεροκυκλικών βάσεων (αδενίνη & θυμίνη και κυτοσίνη & γουανίνη σε
ίση αναλογία)

• 2ταγής δομή DNA: 2 πολυνουκλεοτιδικοί κλώνοι σε δομή διπλής έλικας

• Κλώνοι συγκρατούνται με δεσμούς Η ανάμεσα σε συγκεκριμένα
ζευγάρια βάσεων

• Αδενίνη (Α) με Θυμίνη (Τ) και Γουανίνη (G) με Κυτoσίνη (C)



Δεσμοί Η μεταξύ ζευγών βάσεων στη διπλή έλικα



DNA double helix

Κλώνοι διπλής έλικας DNA όχι ταυτόσημοι αλλά
συμπληρωματικοί
Όταν στον ένα κλώνο βάση C ή A στον άλλο βάση G ή
T, αντίστοιχα.
Ισχύει ότι: βάσεις αδενίνης = βάσεις θυμίνης και βάσεις
γουανίνης = βάσεις κυτοσίνης. Οπότε Α + G = T + C.



Αντιγραφή

Για την αντιγραφή, κάθε
νεοεισερχόμενο νουκλεοτίδιο
χρησιμοποιείται με τη μορφή
τριφωσφορικού νουκλεοζίτη



Παραδείγματα
• Δίνονται οι παρακάτω βάσεις.

α) Ποιες ανήκουν στις πουρίνες και ποιες στις πυριμιδίνες;
β) Δεδομένου ότι η (a) ζευγαρώνει με την (b) και η (c) με την (d), να
υποδείξετε τους δεσμούς υδρογόνου που αναπτύσσονται σε κάθε ζεύγος.

• Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις (π.χ. είναι ένα ριβονουκλεοσίδιο).


