
Κεφάλαιο 19: 

Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία



• Ονοματολογία αλδευδών/κετονών

• Ηλεκτρονική δομή καρβονυλίου

• Πυρηνόφιλη προσθήκη σε αλδεύδες/κετόνες

Στόχος κεφαλαίου 19



• Καρβονυλική ομάδα C=O: Η σημαντικότερη λειτουργική ομάδα
οργανικής χημείας

• Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται παντού στη φύση και στον ανθρώπινο
οργανισμό

Καρβονυλικές ενώσεις

Ο συνδυασμός της καρβονυλικής ομάδας C=O με άλλες λειτουργικές ομάδας

οδηγεί σε ποικιλία παραγώγων



Είδη καρβονυλικών ενώσεων και παραγώγων τους



Φύση καρβονυλικής ομάδας

• Καρβονυλικός άνθρακας έχει υβριδισμό sp2 και σχηματίζει τρείς σ

δεσμούς

• Τέταρτο ηλεκτρόνιο σθένους σε τροχιακό p, σχηματίζει δεσμό π

αλληλεπικαλυπτόμενο με p τροχιακό του οξυγόνου

• Επίπεδες ενώσεις γύρω από το δ.δ. με γωνία περίπου 120ο



Φύση καρβονυλικής ομάδας

• 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

(α) καρβονυλικός C ηλεκτρονιόφιλο κέντρο

(β) καρβονυλικό Ο πυρηνόφιλο κέντρο



Ιδιότητες αλδεϋδών και κετονών

• Καρβονύλιο επίπεδο

• Γωνίες δεσμών ~120ο

• Πολικός δ.δ. C=Ο



Ονοματολογία αλδεϋδών

• Αλδεϋδες ονομάζονται βάζοντας κατάληξη –άλη. Κύρια αλυσίδα

πρέπει να περιλαμβάνει την ομάδα –CHO, o άνθρακας της οποίας

αριθμείται ως C1

• Αλδεϋδες όπου η ομάδα –CHO συνδέεται με δακτύλιο ονομάζονται με

την κατάληξη -καρβαλδεϋδη

• Μερικές απλές γνωστές αλδεϋδες έχουν εμπειρικές ονομασίες



Ονοματολογία κετονών

• Κετόνες ονομάζονται βάζοντας κατάληξη –όνη. Κύρια αλυσίδα πρέπει να

περιλαμβάνει την κετονική ομάδα, η αρίθμηση της οποίας γίνεται από το άκρο

τοι πλησιέστερο προς το C=O.

• Όταν αναφερόμαστε στην ομάδα –RCO ως υποκαταστάτη, χρησιμοποιούμε

τον όρο ακυλο ομάδα και την κατάληξη της ονομασίας σε –υλο

Μερικές κετόνες έχουν 

εμπειρικές ονομασίες



Παραδείγματα



Παράδειγμα

19-2 Γράψτε τις ενώσεις που αντιστοιχούν στα παρακάτω ονόματα 

α. 3-μέθυλοβουτανάλη β. φαινυλοακεταλδεΰδη

γ. 4-χλωρο-2-πεντανόνη δ. 3-μεθυλο-3-βουτενάλη

19-1 Ονοματίστε τις παρακάτω αλδεϋδες και κετόνες 



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 αργύρου: [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.



Οξείδωση αιθανόλης στο συκώτι
Η αιθανόλη οξειδώνεται αρχικά σε ακεταλδεΰδη (αλκοολική αφυδρογονάση - ADH)
και μετά σε οξικό οξύ (αλδεϋδική αφυδρογονάση - ALDH). Το οξειδωτικό μέσο
είναι το NAD+ το οποίο μετατρέπεται σε NADH.

Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί με υπερπαραγωγή ακεταλδεΰδης στα
ηπατοκύτταρα. Η ακεταλδεΰδη είναι πολύ τοξική γεγονός που σταδιακά οδηγεί σε
κίρρωση του ήπατος. Η ακεταλδεΰδη που απελευθερώνεται στο αίμα μπορεί να
προσβάλει την καρδιά και άλλους ιστούς.

Επίσης η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει σημαντικά το αναγωγικό μέσο
NADH. Αυτό οδηγεί σε σοβαρή υπογλυκαιμία και σε ενεργοποίησης παραγωγής
λίπους στο συκώτι (λιπαρό ήπαρ).

Antabuse (Δισουλφιράμη): Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του

χρόνιου αλκοολισμού. Αναστέλλει την αλδεϋδική αφυδρογονάση

με αποτέλεσμα με μικρή κατανάλωση αλκοόλ να συσσωρεύεται

ακεταλδεΰδη γεγονός που προκαλεί έντονη δυσφορία



Πυρηνόφιλη προσθήκη αλδεϋδών και κετονών

• Πυρηνόφιλο προσβάλλει τον ηλεκτρονιόφιλο άνθρακα του C=Ο υπό
γωνία 75ο ως προς το επίπεδο των sp2 τροχιακών

• Υβριδισμός καρβονυλικού άνθρακα από sp2 σε sp3

• Σχηματισμός τετραεδρικού ανιόντος αλκοξειδίου σαν ενδιάμεσο



Μηχανισμός αντίδρασης πυρηνόφιλης προσθήκης



Φύση πυρηνόφιλου

:NuΗ

(νερό)

:Nu-

(ιόν υδροξειδίου)

(αλκοόλη)

(αμίνη)

(αμμωνία)

(ιόν αλκοξειδίου)

(ιόν υδριδίου)

(καρβανιόν)

(ιόν κυανίου)



Μηχανισμός 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



Σχετική δραστικότητα αλδεϋδών και κετονών

Αλδεϋδες δραστικότερες από κετόνες στις αντιδράσεις πυρηνόφιλης

προσθήκης

(α) για στερεοχημικούς 

λόγους (δύο ογκώδεις 

υποκ/τες στις κετόνες) 

(β) για ηλεκτρονιακούς

λόγους (λόγω 

μεγαλύτερου βαθμού 

πόλωσης του αλδεϋδικού

καρβονυλίου



Σχετική δραστικότητα αλδεϋδών και κετονών

Αρωματικές αλδεϋδες λιγότερο δραστικές σε αντιδράσεις πυρηνόφιλης

προσθήκης σε σχέση με αλειφατικές



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

Φορμόλη: υδατικό 

διάλυμα φορμαλδεΰδης



Μηχανισμός ενυδάτωσης με βασική ή όξινη κατάλυση



Πυρηνόφιλη προσθήκη αμινών: σχηματισμός 
ιμινών και εναμινών

• Προσθήκη 1ο αμινών (RNH2) σε αλδεϋδες και κετόνες για σχηματισμό

ιμινών (R2C=NR)

• Οι 2ο αμίνες σχηματίζουν εναμίνες (R2Ν-CR=CR2)

• Ιμίνες: Σημαντικά ενδιάμεσα σε πολλές μεταβολικές οδούς,

ονομάζονται και βάσεις Schiff



Μηχανισμός σχηματισμού ιμινών από αντίδραση 
αλδεϋδών/κετονών με 1ο γείς αμίνες



Βάσεις Schiff στη Βιο-χημεία

Στο ενεργό κέντρο των ενζύμων τρανσαμινάσες σχηματίζονται βάσεις

Schiff προκυμμένου να μετατρέψουν ένα κέτο οξύ σε ένα αμινοξύ και

αντιστρόφως. Σε ένα ενδιάμεσο βήμα σχηματίζεται βάση Schiff μεταξύ

του αμινοξέος και μιας αλδεΰδης (φωσφορική πυριδοξάλη) η οποία είναι

παράγωγο της βιταμίνης B6.



Βάσεις Schiff στη Βιο-χημεία

Η φορμόλη είναι ένα υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης. Όταν ένας ιστός

εκτεθεί σε φορμόλη, η φορμαλδεΰδη αντιδρά γρήγορα με αμινομάδες

πρωτεΐνών σχηματίζοντας βάσεις Schiff. Αυτό εκκινεί μια διαδικασία

σχηματισμού διασυνδέσεων μεταξύ των πρωτεϊνών οδηγώντας στη

μονιμοποίηση του ιστού.



Βάσεις Schiff στη Βιο-χημεία

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: Η γλυκόζη είναι ένας βασικός

υδατάνθρακας του ανθρώπινου οργανισμού ο οποίος περιέχει μια

αλδεϋδομάδα. Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης παραμένει υψηλή για

μεγάλο χρονικό διάστημα στο αίμα, αντιδρά με την αιμοσφαιρίνη. Η

αντίδραση προχωρά μέσω βάσης Schiff. Υψηλά επίπεδα γλυκοζυλιωμένης

αιμοσφαιρίνης δηλώνει προδιάθεση για σακχαρώδη διαβήτη.

Biotechnology Advances 2020, 39, 107359



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.



Βιολογικές αντιδράσεις σχηματισμού ημιακετάλης

Η γλυκόζη είναι μια πολύ-υδροξυ αλδεΰδη η οποία απαντά κυρίως σε

μορφή κυκλικής ημιακετάλης, λόγω ενδομοριακής πυρηνόφιλης

προσθήκης μιας υδροξυλομάδας στην αλδεϋδομάδα.



Παραδείγματα

• Η φορμόλη είναι υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης (HCHO). Σε ποια μορφή

αναμένετε να βρίσκεται η φορμαλδεΰδη στο νερό;

• Η μεθυλοπροπανάλη είναι μια αλδεΰδη με εμπειρική ονομασία

ισοβουτυραλδεΰδη, η οποία έχει ανιχνευτεί σε αρκετά τρόφιμα όπως καρότα,

κόκκοι καφέ και βατόμουρα. Να γράψετε την αντίδραση της

ισοβουτυραλδεΰδης με μια πρωτοταγή αμίνη όπως η μεθυλαμίνη (CH3NH2).

• Η ακεταλδεΰδη είναι η εμπειρική ονομασία της αιθανάλης. Τι προϊόν

αναμένεται να σχηματιστεί όταν η ακεταλδεΰδη διαλυθεί σε διαλύτη μεθανόλη;

19-7 Όταν η τριχλωροκεταλδεϋδη διαλυθεί στο νερό απαντά κυρίως με τη μορφή

υδρίτη που ονομάζεται υδρίτης της χλωράλης. Ποια είναι η δομή αυτής της

ένωσης;

19-5 Κατεργασία μιας αλδεύδης ή κετόνης με ιόντα κυανίου (–:C≡N),

ακολουθούμενη από πρωτονίωση του τετραεδρικού ενδιάμεσου ιόντος αλκοξειδίου

από νερό, οδηγεί στο σχηματισμό μιας κυανυδρίνης. Σχεδιάστε τη δομή της

κυανυδρίνης που προκύπτει από την κυκλοεξανόνη.



• Η αναγωγή της 1-φαινύλο-1-προπανόνης παράγει 2 στερεοϊσομερή προϊόντα

σε ίση αναλογία (ρακεμικό μίγμα). Σχεδιάστε τα στερεοϊσομερή του προϊόντος.

• Μια άγνωστη κετόνη με μοριακό τύπο C5H10O κατεργάζεται με CN-. Έπειτα

από πρωτονίωση του παραγόμενου ανιόντος από νερό, παρατηρείται με

φασματοσκοπία 1Η-NMR ότι το προϊόν δεν διαθέτει ασύμμετρο άνθρακα. Να

γραφεί ο συντακτικός τύπος της κετόνης καθώς και του προϊόντος αντίδρασης.

• Μια άγνωστη καρβονυλική ένωση με μοριακό τύπο C4H8O κατεργάζεται με

αμμωνιακό υδατικό διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNO3) οπότε και

παρατηρείται ο σχηματισμός καθρέπτη στα τοιχώματα της φιάλης αντίδρασης.

Να γράψετε όλους του πιθανούς τύπους της καρβονυλικής ένωσης.

• Να γράψετε το οργανικό προϊόν οξείδωσης της 3-υδρόξυ βουτανάλης με το

αντιδραστήριο Benedict.

19-74 Η αντίδραση της βουτανόνης με υδροκυάνιο παράγει ένα χειρόμορφο

προϊόν.

Α) Γράψτε την αντίδραση και σχεδιάστε τα στερεοϊσομερή του προϊόντος.

Β) Είναι το προϊόν οπτικά ενεργό;


