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Μαθησιακοί στόχοι

• Αναγνώριση όλων των κύριων οργανικών ομάδων

• Γνώση δεσμών (ενδο/δια-μοριακών)

• Γνώση οργανικών αντιδράσεων (μηχανισμό/φυσικοχημεία)

• Γνώση στερεο-ισομέρειας μορίων και βιομορίων

• Γραφή χημικών τύπων των βασικών ομάδων βιομορίων

• Γνώση χημικής συμπεριφοράς όλων των βιο-μορίων

• Γνώση φασματοσκοπίας



• Κρυσταλλογραφία
• Βιομοριακές αλληλεπιδράσεις (π.χ. ανοσολογία)

• Σχέση δομής-λειτουργίας (structure-function)
• Φάρμακα

Σχέση μαθησιακών στόχων με ευρύτερο χώρο 
βιολογίας

Χημική δομή 
βιομορίων

Μηχανισμοί 
αντιδράσεων

Φασματοσκοπία

• Βιοχημεία
• Μεταβολικά μονοπάτια

• Φαρμακολογία

• Χαρακτηρισμός βιομορίων 
(ταυτοποίηση, σύγκριση, μετατροπή)

Φυσικοχημεία
• Χαρακτηρισμός μοριακών αλληλεπιδράσεων

• Φαρμακο-κινητική
• Ενζυμική βιοτεχνολογία
• Φυσιολογία κυττάρου



DNA
Πρωτεΐνες

Μεμβράνες

Η οργανική χημεία βρίσκεται γύρω μας:



Στα κύτταρα



Στα φάρμακα (μόρια με βιολογική δράση)

Στα τρόφιμα



Βιο-χημεία
Μεταβολικά μονοπάτια (οργανικές αντιδράσεις) σε κύτταρα 

Κάθε κουκίδα αποτελεί μια οργανική ένωση.

Κάθε αντίδραση πραγματοποιείται με την βοήθεια ενζύμων (οργανικοί καταλύτες).



Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί



Οργανική χημεία

• “Οργανικές ενώσεις” – μέχρι το μισό του 1700 αναφέρονταν σε 
ενώσεις από ζωντανούς οργανισμούς

• Wöhler το 1828 έδειξε ότι η ουρία, μία οργανική ένωση, μπορούσε 
να παρασκευαστεί από ανόργανες ενώσεις

• Σήμερα, οργανικές ενώσεις είναι αυτές που περιέχουν το στοιχείο 
του άνθρακα και οργανική χημεία η επιστήμη που μελετά τη 

δομή τους και τις αντιδράσεις τους



Μόρια από 1 C (CH4) μέχρι 
>100 εκ. C (DNA)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ



Ατομική δομή
• Δομή ατόμου

– Θετικά φορτισμένος πυρήνας (πυκνός, πρωτόνια 
και νετρόνια) πολύ μικρού μεγέθους (διάμετρος 
10-14–10-15 m)

– Αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια περιστρέφονται 
γύρω από τον πυρήνα (ακτίνα 10-10 m)

• Διάμετρος ατόμου περίπου 210-10 m = 2 angstroms
(Å) (1 Å =10-10 m)



Ατομική δομή

Ατομικός αριθμός Z 
(πρωτόνια)

Μαζικός αριθμός Α 
(πρωτόνια + νετρόνια)



Ατομικός και μαζικός αριθμός
• Ατομικός αριθμός (Z) είναι ο αριθμός πρωτονίων που υπάρχει στον 

πυρήνα ενός ατόμου 

• Μαζικός αριθμός (A) είναι ο συνολικός αριθμός των πρωτονίων και 
νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόμου

• Όλα τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό

• Τα ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου που έχουν  διαφορετικό 
αριθμό νετρονίων άρα και διαφορετικό μαζικό αριθμό 

• Το ατομικό βάρος ενός στοιχείου είναι ο μέσος όρος της μάζας (σε 
μονάδες ατομικής μάζας amu) των διαφορετικών ισοτόπων του στοιχείου



Ατομική δομή-τροχιακά (orbitals)

•Η κίνηση ενός e- γύρω από τον πυρήνα μπορεί να 
περιγραφεί ως κυματική εξίσωση, της οποίας η λύση 

ονομάζεται τροχιακό (ψ)

•Γραφική παράσταση του ψ2 στο χώρο προσδιορίζει 
το τροχιακό

•Το ψ2 προσδιορίζει την περιοχή του χώρου γύρω από 
τον πυρήνα στον οποίον είναι πιθανό να βρεθεί ένα e-



Μορφή τροχιακών
• Τέσσερα διαφορετικά είδη τροχιακών s, p, d, και f

• s και p τροχιακά είναι τα πιο βασικά στην οργανική χημεία  

• s τροχιακά: σφαιρικά, πυρήνας στο κέντρο 

• p τροχιακά: σχήμα αλτήρα, πυρήνας στο κέντρο 



Τροχιακά και στιβάδες

• Τα τροχιακά (orbitals) ενός ατόμου είναι κατανεμημένα σε στιβάδες (shells) 
αυξανόμενου μεγέθους και ενέργειας

• Διαφορετικές στιβάδες περιέχουν διαφορετικό αριθμό και είδος τροχιακών 

• Κάθε τροχιακό μπορεί να συγκρατήσει μέχρι 2 e-

• Η πρώτη στιβάδα περιέχει ένα 
τροχιακό s (1s) (2 e-)

• Η δεύτερη στιβάδα περιέχει ένα s τροχιακό
(2s) και τρία p τροχιακά (2p) (8 e-)

• Η τρίτη στιβάδα περιέχει ένα s τροχιακό
(3s), τρία p τροχιακά (3p) και 
πέντε d τροχιακά (3d)(18 e-)



Σχήμα 2p τροχιακών στο χώρο

2px 3 τροχιακά 2p2py 2pz

Κομβικό επίπεδο



Ηλεκτρονιακή διάταξη βασικής κατάστασης-
συμπλήρωση τροχιακών σε ένα άτομο

1. Πρώτα καταλαμβάνονται τα χαμηλότερης ενέργειας τροχιακά 
(Κανόνας 1)

2. Μόνο 2 e- (αντιθέτου σπιν) μπορούν να καταλάβουν ένα τροχιακό
(Κανόνας 2: Απαγορευτική αρχή Pauli)

3. Τα κενά τροχιακά ίδιας ενέργειας συμπληρώνονται έτσι ώστε, αρχικά 
κάθε ένα τροχιακό να έχει από ένα e- παράλληλου σπιν
(Κανόνας 3: Κανόνας του Ηund)



Κατανομή ηλεκτρονίων



Κατανομή ηλεκτρονίων



Αναπαράσταση τετραεδρικού ατόμου C
• Μέσα 19ου αιώνα, διατύπωση άποψης ότι ο C σε όλες στις 

ενώσεις έχει 4 μονάδες συγγένειας (A. Kekule, A. Couper, 
1858)

• Σύνδεση C με άλλα στοιχεία σχηματισμός πάντα 4 δεσμών

• Οι 4 δεσμοί του C έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό στο 
χώρο (J. van’t Hoff, J. Le Bel, 1874) 



Γιατί τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους;
Χημικοί δεσμοί

• Σχηματισμός δεσμών για τη δημιουργία ενώσεων πιο 
σταθερών από τα επιμέρους άτομα

• Κατά το σχηματισμό ενός δεσμού απελευθερώνεται 
ενέργεια, κατά τη διάσπαση λαμβάνει χώρα 

απορρόφηση ενέργειας

• Σταθερά μόρια δημιουργούνται κατά τη συμπλήρωση
τροχιακών με δομή ευγενούς αερίου (8 ή 2 e-)



Φύση του χημικού δεσμού

1. Ιοντικοί

Ηλεκτροστατική
έλξη αντίθετων φορτίων 
(π.χ. άλατα, Να+, Cl- )

2. Ομοιοπολικοί

Συνεισφορά ηλεκτρονίων
(π.χ. CH4)

• Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e-

• Οι ομοιοπολικοί δεσμοί στα οργανικά μόρια είναι αποτέλεσμα 
συνεισφοράς e-



Φύση του χημικού δεσμού
1. Ιοντικοί

Σχηματίζονται μεταξύ μετάλλου και αμετάλλου
Είναι αποτέλεσμα αποβολής – πρόσληψης e-

Ηλεκτροστατική έλξη αντίθετων φορτίων (π.χ. ΝaCl )



Ομοιοπολικοί δεσμού

1. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί στα οργανικά μόρια είναι 
αποτέλεσμα συνεισφοράς e- (G. N. Lewis, 1916)

2. Άτομα με ένα, δύο ή τρία e- σθένους σχηματίζουν ένα, δύο 
ή τρείς ομοιοπολικούς δεσμούς

3. Άτομα με τέσσερα ή παραπάνω e- σθένους σχηματίζουν 
τόσους δεσμούς όσοι απαιτούνται για την πλήρωση της 

στιβάδας σθένους



Φύση του χημικού δεσμού

2. Ομοιοπολικοί
Σχηματίζονται μεταξύ  αμετάλλων
Είναι αποτέλεσμα συνεισφοράς ασύζευκτων (μονήρων) e-



Αναπαράσταση ομοιοπολικών δεσμών

1. Δομές Lewis (τελείες αναπαριστούν ηλεκτρόνια σθένους)

2. Δομές Kekule (ομοιοπολικός δεσμός παρίσταται με μια 
γραμμή μεταξύ 2 ατόμων)



Ομοιοπολικοί δεσμοί
1. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί στα οργανικά μόρια είναι αποτέλεσμα

συνεισφοράς e- (G. N. Lewis, 1916)

2. Άτομα με ένα, δύο, τρία ή τέσσερα e- σθένους σχηματίζουν ένα, δύο,
τρείς ή τέσσερις ομοιοπολικούς δεσμούς. Άτομα με παραπάνω e- σθένους
σχηματίζουν όσους δεσμούς απαιτούνται για την πλήρωση της στιβάδας
σθένους.



Αδεσμικά ηλεκτρόνια ή μονήρη ζεύγη 
ηλεκτρονίων (non-bonding electrons)

• Ηλεκτρόνια σθένους που δε χρησιμοποιούνται σε δεσμούς 
ονομάζονται αδεσμικά ή μονήρη ζεύγη e-

– Άτομο αζώτου (Ζ=7) στην αμμωνία (NH3)

• Μοιράζεται 6 e- σθένους σε 3 ομοιοπολικούς δεσμούς, τα 
υπόλοιπα 2 είναι αδεσμικά ή μονήρη



Σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών –
Θεωρία δεσμού σθένους (και μοριακών τροχιακών)

• Ομοιοπολικοί δεσμοί σχηματίζονται όταν 2 άτομα πλησιάσουν το ένα 
το άλλο κοντά και το ημιπληρωμένο τροχιακό του ενός 
αλληλεπικαλύπτεται με το ημιπληρωμένο τροχιακό του άλλου

• Τα e- στα αλληλοεπικαλυπτόμενα τροχιακά έλκονται από τους πυρήνες 
και των 2 ατόμων
– Ο δεσμός H–H προέρχεται από την μετωπική αλληλεπικάλυψη 2 

ημιπληρωμένων τροχιακών 1s
– Ο δεσμός H-H έχει κυλινδρική συμμετρία και ονομάζεται δεσμός 

σίγμα (σ)



Μήκος δεσμού – Διάγραμμα μεταβολής ενέργειας ως 
προς την απόσταση των 2 πυρήνων

• Κατά την αντίδραση σχηματισμού δεσμού Η-Η, απελευθερώνονται 
436 kJ/mol, άρα το προϊόν είναι πιο σταθερό από τα αρχικά αντιδρώντα 

• Ο νέος δεσμός έχει ισχύ δεσμού που αντιστοιχεί σε 436 kJ/mol

• Βέλτιστη απόσταση  μεταξύ πυρήνων: μήκος δεσμού



Υβριδισμός (hybridization)
L. Pauling (1931)

• Συνδυασμός s τροχιακού και p τροχιακών ώστε να 
σχηματιστούν ισοδύναμα ατομικά τροχιακά στον C 

με τετραεδρικό προσανατολισμό (Linus Pauling)

• Υβριδοποιημένα τροχιακά ασύμμετρα



Υβριδισμός sp3 στον C
Συνδυασμός s τροχιακού και τριών p τροχιακών ώστε να
σχηματιστούν 4 ισοδύναμα ατομικά τροχιακά με τετραεδρική
διάταξη (sppp = sp3)



Γιατί να έχουμε υβριδισμό sp3 ?

Λόγω ασύμμετρου σχήματος, τα υβριδικά τροχιακά κάνουν καλύτερες 
αλληλοεπικαλύψεις και σχηματίζουν πιο ισχυρούς δεσμούς από τα 

μη υβριδικά s ή p.



Υβριδισμός sp3-μεθάνιο
C με τέσσερις απλούς δεσμούς => sp3 υβριδισμός (πχ CH4)

Ο άνθρακας έχει 4 e- σθένους. Στο μεθάνιο όλοι οι C-H δεσμοί είναι
ισοδύναμοι.



Υβριδισμός sp3 μεθάνιο στο χώρο

Λόγω ασύμμετρου σχήματος, τα υβριδικά τροχιακά κάνουν καλύτερες 
αλληλοεπικαλύψεις και σχηματίζουν πιο ισχυρούς δεσμούς από τα μη 

υβριδικά s ή p.

C

H

H
H

H



Δομή αιθανίου

• Μήκος δεσμού  C-C 154 pm
• Iσχύ δεσμού C-C αντιστοιχεί σε 377 kJ/mol



Υβριδισμός sp2

• Τροχιακό 2s συνδιάζεται με δύο τροχιακά 2p για να δώσει 3 
τροχιακά (spp = sp2)

• sp2 τροχιακά βρίσκονται σε ένα επίπεδο και σχηματίζουν γωνία120°
μεταξύ τους

• Ένα απλό p τροχιακό (μη υβριδισμένο) παραμένει κάθετο στο 
επίπεδο



Υβριδισμός sp2 - C
Το 2s συνδιάζεται με δύο 2p για
να δώσει 3 τροχιακά (spp = sp2)



Δομή αιθυλενίου CH2=CH2
• Άτομα H δημιουργούν σ δεσμούς με 4 τροχιακά sp2

• Γωνία δεσμών H–C–H και H–C–C περίπου 120°

• Πλευρική αλληλοεπικάλυψη  τροχιακών p σχηματίζουν δεσμό π

• Μήκος δεσμού C=C στο αιθυλένιο 134 pm (C–C 154 pm)

• Ισχύς δεσμού C=C 728 kJ/mol (377 kJ/mol C-C) 

• C=C (διπλός) δεσμός στο αιθυλένιο πιο κοντός και πιό ισχυρός 
από απλό δεσμό αιθανίου



Δεσμοί από sp2 υβριδικά τροχιακά
• Δύο sp2-υβριδικά τροχιακά αλληλεπικαλύπτονται για να 

δημιουργήσουν ένα δεσμό σ
• p τροχιακά αλληλεπικαλύπτονται για να δημιουργήσουν δεσμό π
• sp2–sp2 σ δεσμός και 2p–2p  δεσμός δημιουργεί C-C διπλό 

δεσμό
• Ηλεκτρόνια που ανήκουν σε σ δεσμούς βρίσκονται ανάμεσα

στους 2 πυρήνες 
• Ηλεκτρόνια που ανήκουν σε π δεσμούς βρίσκονται σε περιοχές 

επάνω και κάτω από τον πυρήνα



Σύγκριση απλού – διπλού δεσμού
Αδυναμία περιστροφής διπλού δεσμού



Σύγκριση απλού – διπλού δεσμού
Ένας διπλός δεσμός μπορεί να περιστραφεί μόνο με παροχή
ενέργειας (θερμότητα ή φως). Παροδικά διασπάται και
ξαναδημιουργείται. Παράδειγμα: ρετινάλη και ανθρώπινη όραση.



Υβριδισμός sp
• Τό 2s τροχιακό του C υβριδοποιείται με ένα 2p τροχιακό για τη 

δημιουργία sp τροχιακών
– Δύο p τροχιακά παραμένουν αναλλοίωτα 
– sp τροχιακά είναι γραμμικά και δημιουργούν γωνία 180°

• Τα δύο p τροχιακά είναι κάθετα στο y- και z-άξονα 



Υβριδισμός sp - C



Δομή ακετυλενίου C2H2
• Μήκος τριπλού δεσμού C στο αιθυλένιο 120 pm (C–C 154 pm)

• Ισχύς τριπλού δεσμού C 965 kJ/mol (377 kJ/mol C-C) 

• Τριπλός δεσμός C στο ακετυλένιο πιο κοντός και πιό ισχυρός από 
απλό και διπλό δεσμό C



Τροχιακά ακετυλενίου
• C-C τριπλός δεσμός με συνεισφορά 6 e

• Δύο sp υβριδικά τροχιακά από κάθε C δημιουργούν sp–sp σ δεσμό 

• pz τροχιακά από κάθε άτομο C δημιουργούν ένα pz–pz  δεσμό μετά 
από αλληλοεπικάλυψη, όμοια επικαλύπτονται py τροχιακά και 
δημιουργούν άλλον ένα  δεσμό 



Υβριδισμός αζώτου

ΝΗ3



Υβριδισμός οξυγόνου
Η2Ο



sp3: 25% s χαρακτήρας

sp2: 33% s χαρακτήρας

sp: 50% s χαρακτήρας

Όσο αυξάνεται ο s χαρακτήρας 
ενός υβριδικού τροχιακού, 
τόσο πιο κοντά στον πυρήνα 
βρίσκονται τα e που περιέχει.



Σχεδίαση χημικών δομών

• Συμπυκνωμένες δομές (condensed structures): C-H και C-C 
απλοί δεσμοί δεν φαίνονται αλλά υυπονοούνται
– Εάν ο C είναι συνδεδεμένος με 3 H,  γράφουμε CH3

– Εάν ο C είναι συνδεδεμένος με 2 H, γράφουμε CH2, κλπ. Η
ένωση που ονομάζεται 2-μεθυλοβουτάνιο γράφεται ως 
εξής :

Οριζόντιοι δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα δεν φαίνονται στις 
συμπυκνωμένες μορφές.  Οι διακλαδώσεις υποδηλώνονται με 

κάθετες γραμμές. 



Σκελετικές δομές (skeletal structures)

• Παροχή ελάχιστης πληροφορίας

• Οι C δεν αναγράφονται, υποτίθεται ότι βρίσκονται
στο σημείο που ενώνονται δύο γραμμές (δεσμοί)

• Τα H που είναι δεσμευμένα στους C δεν
αναγράφονται απλά υπονοούνται

• Όλα τα άλλα άτομα εκτός από τους C και τα H 
αναγράφονται



Σκελετικές δομές (skeletal structures)
• Παροχή ελάχιστης πληροφορίας
• Οι C δεν αναγράφονται, υποτίθεται ότι βρίσκονται στο σημείο που

ενώνονται δύο γραμμές (δεσμοί)
• Τα H που είναι δεσμευμένα στους C δεν αναγράφονται απλά

υπονοούνται
• Όλα τα άλλα άτομα εκτός από τους C και τα H αναγράφονται


