
Κεφάλαιο 5: 
Στερεοχημεία και τετραεδρικά κέντρα

Οργανική Χημεία



Στόχος κεφαλαίου 5

• Εναντιομερή και ο τετραεδρικός άνθρακας

• Χειρικότητα

• Οπτική ενεργότητα

• Διαστερομερή

• Παστέρ και εναντιομέρεια

• Ρακεμικά μείγματα

• Είδη ισομέρειας



• Κάποια αντικείμενα έχουν σχέση κατοπτρική μεταξύ τους, δηλ.
ειδώλου-αντικειμένου (π.χ. τα χέρια μας - χειρικότητα)

Στερεοχημεία - Χειρικότητα

• Εναντιομερή: μόρια που δεν είναι πανομοιότυπα με το
κατοπτρικό του είδωλο. Έχουν σχέση ειδώλου αντικειμένου
(χειρικότητα).



Χειρομορφία στη φύση

• Στερεοϊσομερή στη φύση έχουν διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες

• Στερεοϊσομερή αναγνωρίζονται από χειρόμορφους υποδοχείς

• Ιδιότητες φαρμάκων βασίζονται στη στερεοχημεία



Εναντιομερή

Τα εναντιομερή είναι τα στερεοϊσομερή τα οποία διαφέρουν μόνο ως προς
την διαμόρφωσή τους στο χώρο. Το ένα αποτελεί είδωλο αντικείμενο του
άλλου. Παρόλο που εργαστηριακά παρουσιάζουν ίδιες χημικές ιδιότητες,
σε ένα κύτταρο έχουν διαφορετικές επιδράσεις. Σε αυτό παίζουν ρόλο οι
πρωτεΐνες τα οποία είναι σε θέση να διακρίνουν τα εναντιομερή.

N

O

O

NH
O

O

N

O

O

NH
O

O

H

H

1

2

Παράδειγμα τα εναντιομερή της δραστικής ουσίας
θαλιδομίδη (thalidomide). Το ένα ενατιομερές (1)
έχει αντιεμετικές, ηρεμιστικές και καταπραϋντικές
ιδιότητες, ενώ το άλλο (2) προκαλεί τερατογέννεση.
Η ένωση 2 ήταν υπεύθυνη για περίπου 2000
ελαττωματικές γεννήσεις νεογνών στο παρελθόν από
γυναίκες που έλαβαν και τα δυο εναντιομερή
(ρακεμικό μίγμα) κατά την εγκυμοσύνη τους.



Μόνο το ένα εναντιομερές της νοραδρεναλίνης είναι δραστικό

Βιο-χημικός συσχετισμός

Book Chapter: Optical Isomerism in Drugs by Camille G. Wermuth
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417205-0.00018-3



Βιο-χημικός συσχετισμός



Εναντιομερή και ο τετραεδρικός άνθρακας

Κάποιες ενώσεις διαφέρουν από το είδωλο τους (CHXYZ)
Αυτά είναι στερεοϊσομερή και ονομάζονται εναντιομερή (enantiomers)

Τρισδιάστατη απεικόνιση ένωσης άνθρακα
με τέσσερις απλούς δεσμούς (sp3)



Μόρια που δημιουργούνται όταν ένας τετραεδρικός άνθρακας συνδέεται
με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες

Εναντιομερή

Γαλακτικό οξύ 

Παράγεται στον 
ανθρώπινο οργανισμό

Είναι τοξικό για τον 
ανθρώπινο οργανισμό



Χειρομορφία στα μόρια

• Μη χειρόμορφο: Μόριο το οποίο διαθέτει επίπεδο συμμετρίας
• Επίπεδο συμμετρίας είναι το επίπεδο που τέμνει ένα μόριο ώστε το μισό

να αποτελεί κατοπτρικό είδωλο του άλλου μισού

• Χειρόμορφο: Μόριο το οποίο δεν ταυτίζεται με το κατοπτρικό του είδωλο
• Χειρόμορφα μόρια δεν διαθέτουν επίπεδο συμμετρίας



Χειρομορφία και επίπεδο συμμετρίας



Χειρομορφία και στερεογονικά κέντρα
• Χειρόμορφα μόρια έχουν τουλάχιστον ένα κέντρο ασυμμετρίας που ονομάζεται

στερεογονικό κέντρο
• Άτομο C συνδεδεμένο με 4 διαφορετικούς υποκαταστάτες ονομάζεται

στερεογονικό κέντρο (chirality center) ή ασύμμετρος άνθρακας ή οπτικά ενεργός
άνθρακας (*)



Παραδείγματα
5-2. Ποιο/ποια από τα παρακάτω μόρια είναι χειρόμορφο;

Προσδιορίστε το/τα στερεογονικά κέντρα 

α) β)

γ) δ)



Παράδειγμα  
5-14 Πόσα στερεογονικά κέντρα έχει η μορφίνη?



• Δέσμη φωτός αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα
που ταλαντώνονται σε άπειρο αριθμό επιπέδων κάθετων στη διεύθυνσή
διάδοσης τους

• Πολωτής: συσκευή που δημιουργεί φως που ταλαντώνεται σε ένα μόνο επίπεδο
• Δέσμη πολωμένου φωτός όταν διέλθει από διάλυμα ορισμένων οργανικών

ενώσεων στρέφεται κατά μια γωνία πόλωσης.
• Ενώσεις που εμφανίζουν την ιδιότητα στρέψης του πολωμένου φωτός είναι

οπτικά ενεργές

Οπτική ενεργότητα (Biot 1774-1862)



Μέτρηση γωνίας στρέψης φωτός

• Πολωσίμετρο μετράει γωνία και κατεύθυνση στρέψης πολωμένου φωτός αφού
περάσει από διάλυμα

• Μόρια που στρέφουν το φως προς τα δεξιά ονομάζονται δεξιόστροφα
(dextrorotatory) και συμβολίζονται με (+)

• Μόρια που το στρέφουν αριστερά ονομάζονται αριστερόστροφα (levorotatory) (-)
• Μέγεθος στροφής εξαρτάται από συγκέντρωση οπτικά ενεργών μορίων



Κανόνες προτεραιότητας-προσδιορισμός 
στερεο-απεικόνισης R και S

Κανόνας 1: Προσδιορίζω τα 4 άτομα (ή ομάδες) που συνδέονται απευθείας με ένα
στερεογονικό κέντρο C* και τα κατατάσσω βάσει του ατομικού αριθμού τους,
έτσι ώστε τα άτομα με τον υψηλότερο ατομικό αριθμό (ή ατομικό βάρος) να έχουν
προτεραιότητα έναντι ατόμων με τον χαμηλότερο



Κανόνας 2: Εάν τα πρώτα άτομα είναι ίδιου αα, εξετάζουμε τα αμέσως επόμενα

Κανόνες προτεραιότητας-προσδιορισμός 
στερεο-απεικόνισης



Παράδειγμα 

5-8. Κατατάξτε τους παρακάτω υποκαταστάτες με σειρά
προτεραιότητας.

– a) –H, –OH, –CH2CH3, –CH2CH2OH

– b) –SH, –CH2SCH3, –CH3, –SSCH3



Κανόνας 3: Άτομα συνδεδεμένα με πολλαπλούς δεσμούς θεωρούνται ισοδύναμα
με ίσο αριθμό ατόμων συνδεδεμένων με απλούς δεσμούς

Κανόνες προτεραιότητας-προσδιορισμός 
στερεο-απεικόνισης



Προσδιορισμός στερεο-απεικόνισης
Τοποθέτηση ομάδας χαμηλότερης προτεραιότητας προς τα πάνω ή προς τα πίσω.
Όταν ο υποκαταστάτης χαμηλότερης προτεραιότητας είναι προς τα πάνω βολεύει
η χρήση του χεριού. Η απεικόνιση του στερεογονικού κέντρου είναι R όταν
χρησιμοποιείται το δεξί χέρι, (rectus, δηλ. δεξί χέρι) ή S όταν χρησιμοποιείται το
αριστερό χέρι (sinister, δηλ. αριστερό χέρι) .
Όταν ο υποκαταστάτης χαμηλότερης προτεραιότητας είναι προς τα πίσω βολεύει
ο προσδιορισμός της φοράς περιστροφής των υπολοίπων υποκαταστατών.
Αν 1 → 2 → 3 δεξιόστροφα τότε R, ενώ αν 1 → 2 → 3 αριστερόστροφα τότε S.



Προσδιορισμός στερεο-απεικόνισης



Προσδιορισμός στερεο-απεικόνισης



Παράδειγμα 
Προσδιορίστε την απεικόνιση ως R ή S στα στερεογονικά κέντρα για
κάθε ένα από τα παρακάτω μόρια.

C

Cl

COOH
H3C
H C

OH

CH=CH2
H3C

HOOC C

H

CH2OH
Br

OHC C

CH2CH3

CH3
HOOC
F

C

Cl

COOH
H3C
H

3

1

4

2

R

C

CH2CH3

CH3
HOOC
F

3

1

4
2

σταθερό

C

CH2CH3

COOH
F

H3C
4

2

3

1

S



Παράδειγμα 
Σχεδιάστε τα εναντιομερή της 2 πεντανόλης



Διαστερεομερή
• Στερεοϊσομερή που δεν έχουν σχέση κατοπτρικού ειδώλου μεταξύ τους
• Μόρια με περισσότερα του ενός στερεογονικά κέντρα
• Ο αριθμός των πιθανών στερεοϊσομερών με n στερεογονικά κέντρα είναι 2n



Φυσικές ιδιότητες στερεοϊσομερών
• Εναντιομερή: έχουν ίδιες φυσικές ιδιότητες. Διαφέρουν στο

πρόσημο της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός

• Διαστερεομερή: διαφορετικές φυσικές ιδιότητες

Ρακεμικά μείγματα

• Μείγμα δυο χειρόμορφων εναντιομερών σε αναλογία 50:50

• Ρακεμικά μείγματα (d,l) (±): μηδενική οπτική στροφή



Ανασκόπηση ισομέρειας 

Συντακτικά ισομερή

Ισομερή

Στερεοϊσομερή

Εναντιομερή
(κατοπτρικά είδωλα)

Διαστερεομερή
(μη κατοπτρικά είδωλα)

Διαστερεομερή
απεικόνισης

Cis-trans
Διαστερεομερή



Συντακτικά ισομερή



Στερεοϊσομερή
• Ίδια σύνδεση ατόμων με διαφορετική γεωμετρία 

– Εναντιομερή: Μη συμπίπτοντα ισομερή με σχέση ειδώλου 
αντικειμένου 

– Διαστερεομερή: όλα τα υπόλοιπα στερεοϊσομερή 
(περιλαμβάνει cis και trans μόρια)



Παραδείγματα

5-3 Σχεδιάστε τα δυο εναντιομερή της αλανίνης.

5-10 Προσδιορίστε την απεικόνιση ως R ή S στα στερεογονικά κέντρα 
για κάθε ένα από τα παρακάτω μόρια.

5-21 Τι είδους ισομερή αποτελούν τα παρακάτω ζεύγη;
(α) 1-χλωρο βουτάνιο και 2 χλωρο βουτάνιο
(β) (2R,3R)-διβρωμοπεντάνιο και (2S,3S)-διβρωμοπεντάνιο
(γ) (2R,3R)-διβρωμοπεντάνιο και (2S,3R)-διβρωμοπεντάνιο



Παραδείγματα
5-37. Εξηγείστε αν τα παρακάτω ζεύγη δομών αναπαριστούν το ίδιο
εναντιομερές

5-43. Προσδιορίστε την απεικόνιση ως R ή S στα στερεογονικά κέντρα για
κάθε ένα από τα παρακάτω μόρια.


