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• Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την
εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες

• Δύο γενικές κατηγορίες λιπιδίων: αυτά που περιέχουν εστερομάδες και μπορούν να
υδρολυθούν (λιπος - γλυκερίδια, κηροί) και αυτά που δεν περιέχουν εστερομάδες και
δεν υδρολύονται (στεροειδή, τερπένια)

Γενικά



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.



Κορεσμένα Σημείο Τήξεως (oC)
4:0 Βουτυρικό CH3(CH2)2COOH -7,9
6:0 Καπροϊκό CH3(CH2)4COOH -3,4
8:0 Καπρυλικό CH3(CH2)6COOH 17
10:0 Καπρικό CH3(CH2)8COOH 32
12:0 Λαυρικό (δαφνικό) CH3(CH2)10COOH 44
14:0 Μυριστικό CH3(CH2)12COOH 54
16:0 Παλμιτικό CH3(CH2)14COOH 63
18:0 Στεατικό CH3(CH2)16COOH 70
20:0 Αραχιδικό CH3(CH2)18COOH 77

Ακόρεστα
16:1Δ9 (cis) Παλμιτελαϊκό CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH 0
18:1Δ9 (cis) Eλαϊκό CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 13
18:2Δ9,12 (all cis) Λινελαϊκό CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH -5
18:3Δ9,12,15 (all cis) Λινολενικό CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH -11
20:4Δ5,8,11,14 (all cis) Αραχιδονικό CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2COOH -50

Λιπαρά οξέα



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



Δομή και σημεία τήξης λιπαρών οξέων
• Κορεσμένα λίπη έχουν ομοιόμορφο σχήμα και προσανατολίζονται ευκολότερα
στο κρυσταλλικό πλέγμα. Ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις.

• Ακόρεστα λίπη λόγω παρουσίας cis δ.δ οι αλυσίδες είναι κεκαμμένες άρα
σχηματισμός κρυστάλλων δυσκολότερος. Ασθενέστερες διαμοριακές δυνάμεις.



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.

H μερική υδρογόνωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων οδηγεί στον σχηματισμό
trans λιπαρών, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα LDL στο αίμα. Υψηλά
επίπεδα LDL αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων.

Λιπαρά οξέα



Παράδειγμα
• Το σύμβολο του φυσικού λιπαρού οξέος αραχιδονικό οξύ είναι

20:4Δ5,8,11,14.
α) Είναι ω6 ή ω3 λιπαρό οξύ;
β) Να γράψετε την αντίδραση πλήρους υδρογόνωσης.

• Δίνονται τα φυσικά λιπαρά οξέα:
Στεατικό (C17H35COOH) Λινελαϊκό (C17H31COOH)
Ελαϊκό (C17H33COOH) Αραχιδικό οξύ (C19H39COOH)
Λινολενικό (C17H29COOH)

Να τα κατατάξετε κατά σειρά αυξανόμενου σημείου τήξεως.

• Ένα συμφοιτητής σας λέει ότι ανακάλυψε ένα ω3 φυσικό λιπαρό οξύ με
τύπο C10H15COOH. Θα τον πιστέψετε; Εξηγήστε.



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

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

Κηροί

Εξαδεκανοϊκός τριακοντυλεστέρας



Λίποι - γλυκερίδια
Ουδέτερα γλυκερίδια: Είναι εστέρες της γλυκερόλης.



Ζωικά λίπη (βούτυρο, λαρδί) και φυτικά έλαια (καλαμποκέλαιο, φυστικέλαιο), πλέον
διαδεδομένα λιπίδια με όμοια δομή.
Τριγλυκερίδια: τριεστέρες της γλυκερόλης

Λίποι - γλυκερίδια



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

Λίποι - γλυκερίδια



Σαπούνι: μίγμα από άλατα νατρίου ή καλίου λιπαρών οξέων με μακριές ευθείες
ανθρακικές αλυσίδες που σχηματίζονται κατά τη αλκαλική υδρόλυση ζωικών ή
φυτικών ελαίων (σαπωνοποίηση)

Σάπωνες



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



Μικύλλια
Μικύλλια: σφαιρικές διατάξεις σε υδατικό διαλύτη όπου επιμήκεις αλυσίδες C
συσσωματώνονται προς σχηματισμό υδρόφοβης σφαίρας ενώ ιοντικά άκρα
τείνουν προς τα μόρια νερού



Απορρυπαντικά

• Σκληρό νερό: περιέχει μεγάλη συγκέντρωση μεταλλικών ιόντων
• Σε σκληρό νερό, τα ευδιάλυτα καρβοξυλικά άλατα νατρίου

μετατρέπονται σε αδιάλυτα άλατα μαγνησίου και ασβεστίου αφήνοντας
γλοιώδη υπολείμματα στο τοιχώματα του δοχείου

• Λύση: χρήση συνθετικών απορρυπαντικών (άλατα
αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων με επιμήκεις ανθρακικές αλυσίδες)

• Μηχανισμός ίδιος με εκείνον των σαπουνιών



Παράδειγμα
Δίνεται το παρακάτω λιπίδιο.
α) Σε ποια κατηγορία ανήκει;
β) Είναι χειρόμορφο ή όχι και γιατί;
γ) Να γράψετε την αντίδραση σαπωνοποίησης.
δ) Ποιο από τα λιπαρά οξέα που παράγονται από την αντίδραση
σαπωνοποίησης είναι κορεσμένο και ποιο ακόρεστο;



Φωσφολιπίδια
Φωσφολιπίδια: εστέρες φωσφορικού οξέος (H3PO4)

Δύο είδη φωσφολιπιδίων, τα φωσφογλυκερίδια (γλυκεροφωσφολιπίδια) και
σφιγγομυελίνες (σφιγγολιπίδια)



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



-Φωσφογλυκερίδια: κύριο συστατικό
(40%) κυτταρικών μεμβρανών

-Μεμβράνες κυττάρων συνίσταται από
φωσφογλυκερίδια διευθετημένα σε μία
λιπιδική διπλοστοιβάδα πάχους 50 Å

Κυτταρικές μεμβράνες



Παράδειγμα
Δίνεται το παρακάτω λιπίδιο.
α) Σε ποια κατηγορία ανήκει;
β) Είναι χειρόμορφο ή όχι και γιατί;



Προσταγλανδίνες
• Κατηγορία καρβοξυλικών ενώσεων με 20 άνθρακες που περιέχουν πενταμελή
δακτύλιο με 2 ευθείες πλευρικές αλυσίδες

• Ανήκουν στην κατηγορία των εικοσανοειδών

• Προσταγλανδίνες συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό βιολογικών λειτουργιών (π.χ.
μειώνουν πίεση αίματος, επηρεάζουν συσσωμάτωση αιμοπεταλίων κατά την
πήξη του αίματος, ελέγχουν σχηματισμό φλεγμονών, συσπάσεις μήτρας κατά τη
διάρκεια του τοκετού κλπ)



Παραδείγματα εικοσανοειδών
Τα εικοσανοειδή βιοσυντίθενται από αραχιδονικό.



Προσταγλανδίνες
Οι προσταγλανδίνες παράγονται από το αραχιδονικό οξύ. Το αρχικό στάδιο είναι
μια αντίδραση οξειδωτικής κυκλοποίησης από το ένζυμο κυκλοξυγενάση (COX). H
ασπιρίνη έχει παυσίπονη, αντιφλεγμονώδη και αντιπυρετική δράση καθώς
αναστέλλει μη αντιστρεπτά την COX



Στεροειδή

• Εκχυλίσματα φυτικών και ζωικών ιστών
περιέχουν επίσης (εκτός από λίπη,
φωσφολιπίδια και τερπένια) στεροειδή,
μόρια με δομές που βασίζονται σε
τετρακυκλικό σύστημα δακτυλίων

• Στους ανθρώπους, στεροειδή λειτουργούν ως ορμόνες, «χημικοί
αγγελιοφόροι» που εκκρίνονται από τους αδένες και μεταφέρονται με
το αίμα σε συγκεκριμένους ιστούς

• Δύο κατηγορίες στεροειδών ορμονών: γεννητικές (ελέγχουν ανάπτυξη
και αναπαραγωγή) και αδρενοκορτικές (ρυθμίζουν ποικίλες
μεταβολικές διεργασίες)



Στεροειδή

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



Στερεοχημεία στεροειδών

Cis: Δύο ομάδες στο σημείο ένωσης των δακτυλίων κατευθύνονται στην
ίδια πλευρά του συστήματος των δακτυλίων
Trans: Δύο ομάδες στο σημείο ένωσης των δακτυλίων κατευθύνονται προς
αντίθετες πλευρές



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



Γεννητικές ορμόνες

Ανδρογόνα: τεστοστερόνη & 
ανδροστερόνη (σπουδαιότερες 
ανδρικές γεννητικές ορμόνες)

Οιστρογόνα: οιστρόνη και οιστραδιόλη (σπουδαιότερες γυναικείες
γεννητικές ορμόνες)



Παράδειγμα
27-22 Τα πλασμαλογόνα είναι μια κατηγορία λιπιδίων που απαντούν στα
νευρικά κύτταρα. Σε τι διαφέρουν τα πλασμαλογόνα από τα λίπη;



Ύλη Κεφαλαίου 27
Εκτός ύλης 27-5, 27-7


