
Κεφάλαια 20 & 21: 
Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα 

τους και
αντιδράσεις πυρηνόφιλης

ακυλο-υποκατάστασης

Οργανική Χημεία



• Ονοματολογία καρβοξυλικών οξέων

• Ηλεκτρονική δομή και ιδιότητες καρβοξυλικών οξέων

• Διάσταση / οξύτητα καρβοξυλικών οξέων

• Αντίδραση πυρηνόφιλης ακυλο-υποκατάστασης

• Βιολογική σημασία θειεστέρων και φωσφορικών εστέρων

Στόχος κεφαλαίων 20 - 21



• Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα

• Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό οξύ (συστατικό ξιδιού),
βουτανοϊκό οξύ (βούτυρο) κλπ.

• Βιολογικά σημαντικά μόρια. π.χ. χολικό οξύ (συστατικό χολής),
ελαϊκό & λινελαϊκό οξύ (πρόδρομες ενώσεις λιπών & άλλων λιπιδίων)

Καρβοξυλικά οξέα



1. Καρβοξυλικά οξέα από αλκάνια ανοιχτής αλυσίδας ονομάζονται
αντικαθιστώντας κατάληξη –ιο με –οϊκό οξύ. Καρβοξυλικός άνθρακας
αριθμείται σαν C1

2. Ενώσεις με ομάδα –COOH συνδεδεμένη με δακτύλιο ονομάζονται
χρησιμοποιώντας την κατάληξη –καρβοξυλικό οξύ. Άνθρακας του –COOH
συνδέεται με τον C1 και ο ίδιος δεν αριθμείται

Ονοματολογία



Εμπειρικά ονόματα



Δομή και φυσικές ιδιότητες

Καρβοξυλικός άνθρακας έχει υβριδισμό
sp2, συνεπώς καρβοξυλικές ομάδες
επίπεδες με γωνία δεσμών C-C-O και
O-C-O περίπου 120ο

Καρβοξυλικά οξέα συνδέονται ισχυρά μεταξύ
τους λόγω δεσμών Η (περισσότερα οξέα
απαντούν ως κυκλικά διμερή)

Αποτέλεσμα, ψηλά σημεία ζέσης (>> και από
αλκοόλες)



Οξύτητα καρβοξυλικών οξέων
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



Ισοδυναμία δύο οξυγόνων καρβοξυλικών ιόντων

Κρυσταλλογραφικές μελέτες από ακτίνες Χ του φορμικού νατρίου
έδειξαν ότι δεσμοί C-O είναι ισοδύναμοι (υβρίδιο συντονισμού)



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



Επίδραση υποκαταστατών στην οξύτητα των 
αρωματικών καρβοξυλικών ιόντων

• Ομάδες δότες ηλεκτρονίων (π.χ. μεθυλο-ομάδα) ελαττώνουν την
οξύτητα αποσταθεροποιώντας το καρβοξυλικό ανιόν

• Ομάδες δέκτες ηλεκτρονίων (π.χ. νιτρο-ομάδα) αυξάνουν την οξύτητα
σταθεροποιώντας το καρβοξυλικό ανιόν

CH3

p-Methylbenzoic acid
(pKa = 4.34)



Παράδειγμα

20-9 Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης οξύτητας: 
βενζοϊκό οξύ,  p-μεθυλοβενζοϊκό οξύ, p-χλωροβενζοϊκό οξύ

20-36 Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης οξύτητας: 
Οξικό οξύ, Οξαλικό οξύ, φορμικό οξύ

20-6 Ποιο περιμένετε να είναι ισχυρότερο, το γαλακτικό που παράγεται
στους καταπονημένους μυς ή το οξικό οξύ; Εξηγήστε.

20-7 Για το οξαλικό οξύ (HO2CCO2H) η πρώτη σταθερά ιοντισμού
pKa1 = 1,2 και η δεύτερη pKa2 = 4,2. Γιατί είναι η δεύτερη
καρβοξυλομάδα πολύ λιγότερο όξινη από την πρώτη;



Αντιδράσεις καρβοξυλικών οξέων



Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων

Αντιδράσεις μετατροπής της καρβοξυλικής ομάδας σε άλλο παράγωγο
οξέος, RCOOH → RCOY

Αντιδράσεις πυρηνόφιλης ακυλο υποκατάστασης καρβοξυλικών οξέων



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



Σύγκριση αλδευδών/κετονών με παράγωγα 
καρβοξυλικών οξέων 



Παράδειγμα

21-3 Γράψτε το μηχανισμό της παρακάτω αντίδρασης χρησιμοποιώντας
καμπύλα βέλη για να δείξετε τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων σε κάθε
στάδιο



Σχετική δραστικότητα παραγώγων 
καρβοξυλικών οξέων

• Αντιδράσεις πυρηνόφιλης ακυλο υποκατάστασης πραγματοποιούνται σε
2 στάδια, την προσθήκη του πυρηνόφιλου Nu- και την απόσπαση της
αποχωρούσας ομάδας Y

• Το πρώτο είναι το καθοριστικό στάδιο της ταχύτητας

• Οποιοσδήποτε υποκαταστάτης καθιστά την καρβονυλική ομάδα πιο
ευπρόσβλητη από τα Nu- ευνοεί την αντίδραση υποκατάστασης



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



Χάρτες ηλεκτροστατικού δυναμικού παραγώγων 
καρβοξυλικών οξέων

Διαβάθμιση γαλάζιου χρώματος στον άνθρακα του καρβονυλίου υποδηλώνει
δραστικότητα



Αλληλομετατροπές παραγώγων καρβοξυλικών οξέων 

• Συνέπεια σχετικής δραστικότητας παραγώγων καρβοξυλικών οξέων να
μετασχηματίζεται ένα δραστικότερο σε ένα λιγότερο δραστικό

• Στη φύση απαντούν ευρέως μόνο οι εστέρες και τα αμίδια



Αμίδια: Τα σημαντικότερα παράγωγα καρβοξυλικών
οξέων στη βιολογία

H χαμηλή δραστικότητα των αμιδίων συμβάλει στην
συχνή ύπαρξη του αμιδικού δεσμού σε βιολογικά
συστατικά με σημαντικό δομικό και λειτουργικό ρόλο,
όπως πρωτεΐνες.



Παράδειγμα

21-5 Προβλέψτε τα προϊόντα των παρακάτω αντιδράσεων πυρηνόφιλης
άκυλο υποκατάστασης



Αλληλομετατροπές παραγώγων καρβοξυλικών οξέων 

Η ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) παρασκευάζεται στη
φαρμακοβιομηχανία από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη



Μετατροπή καρβοξυλικών οξέων σε εστέρες

Εστεροποίηση



Αντιδράσεις εστέρων

Υδρόλυση

Η υδρόλυση εστέρων σε βασικό διάλυμα ονομάζεται σαπωνοποίηση



Παράδειγμα

21-7 Πώς θα παρασκευάσετε των παρακάτω εστέρα από το κατάλληλο
οξύ και αλκοόλη;

• Γράψτε τα προϊόντα σαπωνοποίησης του παρακάτω εστέρα.



• Προβλέψτε τα προϊόντα των παρακάτω αντιδράσεων.

a)

b)

c)
d)



• Ακέτυλο συνένζυμο Α (ακέτυλο CoA) συνηθέστερος θειεστέρας στη
φύση

• Χρησιμοποιείται ως δραστικό ακυλιωτικό αντιδραστήριο σε αντιδράσεις
πυρηνόφιλης ακυλο υποκατάστασης

Θείολο εστέρες - βιολογικά παράγωγα 
καρβοξυλικών οξέων 



Σύνθεση Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης (συστατικό κυτταρικών μεμβρανών,
χόνδρου, ομάδων αίματος στα θηλαστικά) κατά την ακετυλίωση
γλυκοζαμίνης από το ακέτυλο CoA

Παράδειγμα 


