
Κεφάλαιο 6: 

Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

Οργανική Χημεία



• Είδη οργανικών αντιδράσεων

• Μηχανισμοί

• Πολικές αντιδράσεις

• Περιγραφή μιας αντίδρασης: ισορροπία, ταχύτητα, μεταβολή ενέργειας

• Μηχανισμός αντίδρασης

• Περιγραφή μιας αντίδρασης: ενεργειακά διαγράμματα και μεταβατική

κατάσταση

Στόχος κεφαλαίου 6



Βιο-χημικός συσχετισμός

Μεταβολικά μονοπάτια (οργανικές αντιδράσεις) σε κύτταρα 

Κάθε κουκίδα αποτελεί μια οργανική ένωση.

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



Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

• Εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται

• Γενικοί τύποι αντιδράσεων

– Αντιδράσεις προσθήκης (addition reactions) – δύο αντιδρώντα προστίθενται

προς σχηματισμό ενός νέου προϊόντος

– Αντιδράσεις απόσπασης (elimination reactions) – ένα απλό προϊόν χωρίζεται

σε δύο (είναι το αντίθετο των αντιδράσεων προσθήκης)



Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

– Αντιδράσεις υποκατάστασης (substitution) – δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν

κάποιο τμήμα τους για το σχηματισμό δύο νέων προϊόντων

– Αντιδράσεις αναδιάταξης (rearrangement reactions) – ένα αντιδρών υφίσταται

αναδιάταξη των δεσμών και ατόμων του για να δώσει ένα νέο ισομερές

προϊόν



Παράδειγμα

6-1 Ταξινομείστε κάθε μια από τις παρακάτω αντιδράσεις βάσει της

κατηγορίας που ανήκει

– a) CH3Br + KOH → CH3OH + KBr

– b) CH3CH2Br → H2C═CH2 + HBr

– c) H2C═CH2 + H2 → CH3CH3

– d)

– e)



• Σε μία οργανική αντίδραση βλέπουμε τη μεταβολή που έχει προκύψει

• Ο μηχανισμός περιγράφει τα στάδια που οδήγησαν στη μεταβολή

• Οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια

που οδηγούν στη μετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα

• Τα στάδια μίας αντίδρασης μπορούν να ταξινομηθούν

• Ένα στάδιο μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ή διάσπαση ενός

ομοιοπολικού δεσμού

Πώς πραγματοποιούνται οι  οργανικές αντιδράσεις



Μηχανισμός οργανικών αντιδράσεων

• Δημιουργία ομοιοπολικού δεσμού: - συμμετρική ή ομογονική

- ασύμμετρη ή ετερογονική

• Διάσπαση ομοιοπολικού δεσμού: - συμμετρική ή ομολυτική

- ασύμμετρη ή ετερολυτική



– Οι ρίζες έχουν μονήρες ηλεκτρόνιο που παρίσταται σαν (.), π.χ. CH3
.

– Η εξωτερική στοιβάδα έχει περιττό αριθμό ηλεκτρονίων, συνήθως

επτά.

Ομολυτική διάσπαση δεσμού - Ρίζες

Κυρτή γραμμή με “μισό” τόξο υποδηλώνει ομολυτικό ή ομογονικό στάδιο

(αντίδραση ριζών) ή συμμετρική μετακίνηση e-.



Μία ρίζα είναι ιδιαίτερα δραστική καθώς περιέχει άτομο με περιττό αριθμό

e-. Μια ρίζα αντιδρά για να συμπληρώσει την οκτάδα ηλεκτρονίων. Αποσπά

e- από δεσμό (αντίδραση υποκατάστασης) ή προστίθεται σε ένα διπλό

δεσμό αποσπώντας e- από τον διπλό δεσμό. Κάθε περίπτωση δημιουργεί μια

νέα ρίζα η οποία συνεχίζει ένα νέο κύκλο αντιδράσεων.

Αντιδράσεις ριζών

Απόσπαση e-

από σ δεσμό

Απόσπαση e-

από π δεσμό



Παράδειγμα αντίδρασης ριζών: σύνθεση προσταγλανδίνης



Βιο-χημικός συσχετισμός 

Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ αντιδραστικά είδη. Αντιδρούν άμεσα με τους
διπλούς δεσμούς των βιολογικών συστατικών των κυττάρων (πχ λιπίδια
μεμβρανών) επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργικότητά τους.

Science Doing
Biology 2021, 10, 399

https://sciencedoing.blogspot.com/2012/09/free-radicals-cause-and-concern.html


Τα δύο δεσμικά ηλεκτρόνια παραμένουν στο ένα από τα δύο αντιδρώντα (μη

συμμετρική διάσπαση, πολική)

Ετερολυτική διάσπαση δεσμού 

Ετερογονικός σχηματισμός δεσμού 

Κυρτή γραμμή με “ολόκληρο” τόξο υποδηλώνει ετερολυτικό ή

ετερογονικό στάδιο (πολική αντίδραση) ή μη συμμετρική μετακίνηση

ζεύγους e-.

• Ένα αντιδρών προσφέρει δυο ηλεκτρόνια

• Άλλο αντιδρών δέχεται δυο ηλεκτρόνια

• Ο συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει φορτία (πολικός δεσμός και πολική

αντίδραση)



• Μόρια μπορεί να περιέχουν ηλεκτρόνια ασύμμετρα κατανεμημένα

λόγω διαφορών στην ηλεκτραρνητικότητα των ατόμων

• Αυτό δημιουργεί ένα μερικό αρνητικό φορτίο δ(-) σε ένα άτομο και ένα

μερικό θετικό φορτίο δ(+) σε ένα άλλο άτομο πλησίον του πρώτου

Πολικές αντιδράσεις και πώς πραγματοποιούνται



• Είναι η ικανότητα έλξης του κοινού ζεύγους e-

• Άτομο C δεσμευμένο με πιο ηλεκτραρνητικό άτομο εμφανίζει +

Ηλεκτραρνητικότητα

Οι υψηλότερες τιμές στον πίνακα υποδηλώνουν πιο ηλεκτραρνητικά άτομα



Πόλωση λειτουργικών ομάδων



Παράδειγμα αλλαγής πόλωσης δεσμού από οξύ 

Η πόλωση ενός δεσμού μιας λειτουργικής ομάδας μπορεί να αλλάξει έπειτα από 

την αλληλεπίδραση της ομάδας με ένα οξύ η βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η αντίδραση του υδροξυλίου μια αλκοόλης με ένα οξύ.



• Πολωσιμότητα είναι το μέγεθος της ανταπόκρισης ενός ατόμου σε μια

εξωτερική ηλεκτρική αλληλεπίδραση.

• Η πολωσιμότητα ενός δεσμού επηρεάζεται σημαντικά από τη διαφορά

της ατομικής ακτίνας μεταξύ των ατόμων.

• Μεγαλύτερα άτομα που συγκρατούν χαλαρότερα τα e- σθένους είναι

περισσότερο πολώσιμα. Οι δεσμοί που κάνουν είναι πιο ασθενείς.

• Μικρότερα άτομα λιγότερα πολώσιμα

Πολωσιμότητα ατόμου (polarizability)

• Πολικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ ενός ηλεκτρονικά

πλούσιου τμήματος ενός μορίου με ένα ηλεκτρονικά φτωχό τμήμα ενός

άλλου μορίου



Πολικές αντιδράσεις, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα

Ηλεκτρονιόφιλα (ηλεκτρονιακά φτωχές ενώσεις). Δέχονται ζεύγος e- σε

πολικές αντιδράσεις.

Πυρηνόφιλα (ηλεκτρονιακά πλούσιες ενώσεις). Παρέχουν ζεύγος e- σε

πολικές αντιδράσεις.

Μετακίνηση ζεύγους e- από πυρηνόφιλο σε ηλεκτρονιόφιλο υποδηλώνεται

με καμπύλο βέλος.

Ζεύγους e- που μετακινείται από ένα άτομο ή δεσμό υποδηλώνεται στην

αρχή του βέλους ενώ το άτομο ή δεσμός στον οποίο μετακινείται

βρίσκεται στην κορυφή του.



Πολικές αντιδράσεις, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα
Πυρηνόφιλα: περιέχουν ένα ηλεκτρονιακά πλούσιο άτομο (αρνητικά ή μερικώς

αρνητικά φορτισμένο). Προσφέρει ζεύγος για σχηματισμό δεσμού.

Ηλεκτρονιόφιλα: περιέχουν ένα ηλεκτρονιακά φτωχό άτομο (θετικά ή μερικώς

θετικά φορτισμένο). Δέχονται ζεύγος για σχηματισμό δεσμού.



Πυρηνόφιλα / ηλεκτρονιόφιλα και 

οξέα / βάσεις κατά Lewis

• Τα ηλεκτρονιόφιλα είναι οξέα κατά Lewis (δέκτες ζεύγους e-)

• Τα πυρηνόφιλα είναι βάσεις κατά Lewis (δότες ζεύγους e-)

• Το κυρτό βέλος υποδεικνύει ότι το ζεύγος e- προσφέρεται από το
πυρηνόφιλο στο ηλεκτρονιόφιλο. Το αποτέλεσμα είναι ομοιοπολικός
δεσμός



Παράδειγμα

Ποια από τα παρακάτω θα αναμένατε να συμπεριφέρονται ως

πυρηνόφιλα και ποια ως ηλεκτρονιόφιλα.

(a) (CN-) (b) CH3NH2

(c) CH3O:- (d) CH3OH

(e) CH3I (f)



• Το HBr αντιδρά με το  τμήμα του διπλού δεσμού C-C

• Ο  δεσμός είναι ηλεκτρονιακά πλούσιος και συμπεριφέρεται σαν

πυρηνόφιλο

• Το H-Br είναι ηλεκτρονιακά φτωχό στην πλευρά του H λόγω του ότι το

Br είναι πιο ηλεκτροαρνητικό. Συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρονιόφιλο

Παράδειγμα πολικής αντίδρασης 

Προσθήκη ΗBr στο αιθυλένιο 

Αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης



• Απλός δεσμός στα αλκάνια μη πολικός με τα δεσμικά e- δύσκολα προσεγγίσιμα

λόγω προστασίας μέσα στο σ δεσμό

• Διπλός δεσμός αποτέλεσμα αλληλοεπικάλυψης δυο C με sp2. Το τμήμα σ του δδ

αποτέλεσμα μετωπικής επικάλυψης sp2- sp2. Ο π δεσμός αποτέλεσμα πλευρικής

επικάλυψης p-p.

Στον π δεσμό τα e- πιο ευπρόσιτα επειδή βρίσκονται πάνω και κάτω από επίπεδο δδ.

Σύγκριση ενός απλού και διπλού δεσμού C-C



Μηχανισμός προσθήκης ΗBr στο αιθυλένιο 

Ηλεκτρονιόφιλο HBr προσβάλλεται από τα

 e- του δ.δ. του αιθυλενίου οπότε

σχηματίζεται ένας νέος δεσμός σ C-H και

ένα ενδιάμεσο που περιέχει ένα

καρβοκατιόν (άνθρακας με + φορτίο)

Το Br- προσφέρει ζεύγος e- στο θετικά

φορτισμένο άτομο του C σχηματίζοντας ένα

δεσμό σ C-Br

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή του

βρωμοαιθανίου (προϊόν προσθήκης)

Όλες οι πολικές αντιδράσεις δημιουργούνται όταν

έρθει σε επαφή ένα πλούσιο σε e- άκρο ενός

πυρηνόφιλου με ένα φτωχό σε e- άκρο ενός

ηλεκτρονιόφιλου



Παράδειγμα

6-6 Ποιο προϊόν θα αναμένατε να σχηματιστεί από την αντίδραση
του κυκλοεξενίου με το ΗΒr;

6-7 Υποδείξτε τον μηχανισμό της παρακάτω αντίδρασης προσθήκης.



Καμπύλα βέλη και κανόνες χρησιμοποίησης τους

1. Το ζεύγος e- μετακινείται από ένα πυρηνόφιλο δότη (Nu: ή Nu:-) προς

ένα ηλεκτρονιόφιλο δέκτη (Ε).



Καμπύλα βέλη και κανόνες χρησιμοποίησης τους

2. Ένα πυρηνόφιλο μπορεί να είναι αρνητικά φορτισμένο ή ουδέτερο με

ηλεκτρονιακά πλούσιο άτομο.



Καμπύλα βέλη και κανόνες χρησιμοποίησης τους

3. Ένα ηλεκτρονιόφιλο μπορεί να είναι θετικά φορτισμένο ή ουδέτερο με

ηλεκτρονιακά φτωχό άτομο. (Ε ή Ε+)



Παράδειγμα

Προσθέσετε καμπύλα βέλη στην παρακάτω πολική αντίδραση για να

υποδείξετε τη ροή των ηλεκτρονίων.



Παράδειγμα

6-8 Προσθέστε καμπύλα βέλη στις παρακάτω πολικές αντιδράσεις ώστε να

φαίνεται η ροή των ηλεκτρονίων.

6-28 Γράψτε τον πλήρη μηχανισμό (χρησιμοποιώντας κυρτά βέλη) για κάθε

μια από τις παρακάτω πολικές αντιδράσεις.

(a)

(b)



• Αντιδράσεις μπορούν να προχωρήσουν προς δύο κατευθύνσεις

• Η σταθερά ισορροπίας, Keq, είναι μέτρο της δυναμικότητας της

αντίδρασης, δηλαδή αποτελεί πληροφορία για το αν η αντίδραση έχει

την τάση να προχωρήσει προς τα προϊόντα ή όχι.

• Εάν Keq > 1, η αντίδραση έχει την δυναμική να προχωρήσει προς τα

δεξιά

• Εάν Keq < 1, η αντίδραση έχει την δυναμική να προχωρήσει προς τα

αριστερά

Περιγράφοντας μία αντίδραση - σταθερά ισορροπίας



• Η κατεύθυνση μιάς αντίδρασης καθορίζεται από τη σχετική ελεύθερη

ενέργεια Gibbs των προϊόντων και αντιδρώντων

• Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs μεταξύ προϊόντων και

αντιδρώντων συμβολίζεται σαν “ΔG”

• Εάν Keq > 1, τότε η ΔG < 0 και υπάρχει έκλυση ενέργειας στο

περιβάλλον (εξεργονική).

• Εάν Keq < 1, τότε η ΔG > 0 και απορροφάται ενέργεια από το

περιβάλλον (ενδεργονική).

Τι προσδιορίζει αν μία αντίδραση θα λάβει χώρα ή όχι;

Ελεύθερη ενέργεια και ισορροπία



Για μία αντίδραση ΔGº= Gºπροϊόντων- Gºαντιδρώντων

Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας σε κανονικές (πρότυπες)

συνθήκες, δηλ. πίεση 1 atm, συγκεντρώσεις 1 Μ και θερμοκρασία

298 K (25 οC) ορίζεται σαν ΔGº:

ΔGº = - RT ln Keq όπου

R = 1,987 cal/(K • mol) ή 8,31 J/(K • mol)

T = θερμοκρασία σε Kelvin

ln Keq = φυσικός λογάριθμος του Keq

Συσχέτιση Keq και ΔGο



Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας (ΔGº) οφείλεται σε:

– Μεταβολή της εντροπίας (entropy) (ΔSº) που σχετίζεται με τη μεταβολή

της αταξίας του συστήματος (διασπορά ενέργειας).

– Μεταβολή της ενθαλπίας (enthalpy) (ΔHº) που σχετίζεται με τη

μεταβολή ενέργειας σε δεσμούς και αλληλεπιδράσεις. Ονομάζεται και

θερμότητα αντίδρασης η οποία μπορεί να εκλύεται (ΔHº < 0, εξώθερμη)

ή να απορροφάται (ΔHº > 0, ενδόθερμη).

ΔGº = ΔHº - TΔSº

Μεταβολή της ενέργειας κατά τη 

διάρκεια μίας αντίδρασης



Περιγράφοντας μία αντίδραση

• Κάθε δεσμός έχει τη χαρακτηριστική του ισχύ

• Η ισχύς ενός δεσμού σχετίζεται με τη χημική δραστικότητα

• Οι εξώθερμες (ΔΗ < 0) αντιδράσεις ευνοούνται σε αντιδράσεις

όπου τα προϊόντα έχουν ισχυρούς δεσμούς και τα αντιδρώντα

ασθενείς που διασπώνται εύκολα.



Θερμοδυναμικά μεγέθη

ΔGº = ΔHº - TΔSº



ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη): περιέχει σχετικά ασθενείς δεσμούς

δηλαδή δεσμούς υψηλής ενέργειας. Εκλύεται μεγάλο ποσό

ενέργειας κατά τη διάσπαση αυτών των δεσμών.

«Ενεργειακά πλούσιες» ενώσεις ή ενώσεις 

«υψηλής ενέργειας» στη βιοχημεία





• Ενεργειακό διάγραμμα: Γραφική παράσταση ενεργειακών μεταβολών μιας
αντίδρασης όπου παρίσταται η συνολική ενέργεια των μορίων ως προς την
πρόοδο της αντίδρασης (οριζόντιος άξονας)

• Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από ένα στάδια περιλαμβάνει
ενώσεις που ονομάζονται ενδιάμεσα μίας αντίδρασης (intermediates)

• Κάθε στάδιο έχει τη δική του ενέργεια ενεργοποίησης (την ελάχιστη ενέργεια που
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση)

• Μεταβατική κατάσταση: δομή με την υψηλότερη ενέργεια σε στάδιο αντίδρασης

• Το πλήρες ενεργειακό διάγραμμα μίας αντίδρασης δείχνει την αλλαγή της
ελεύθερης ενέργειας (ΔG).

Περιγράφοντας ενεργειακά μία αντίδραση



Το σημείο μέγιστης ενέργειας
ονομάζεται μεταβατική κατάσταση
(transition state) -ασταθής δομή δεν
μπορεί να απομονωθεί

Ενεργειακά διαγράμματα: αντίδραση 

προσθήκης HBr στο αιθυλένιο (1ο στάδιο)



• Μεταβατική κατάσταση του πρώτου σταδίου

- ο π δεσμός C=C και ο δεσμός H-Br έχουν εν μέρει διασπαστεί και ο

δεσμός έχει εν μέρει σχηματιστεί.

Μεταβατική κατάσταση κατά την 

αντίδραση προσθήκης του HBr

– Από τη μεταβατική κατάσταση, η αντίδραση μπορεί:

– Να προχωρήσει δίνοντας το καρβοκατιόν ως προϊόν

– Να επιστρέψει πίσω στα αντιδρώντα



• Σύμβολο ‡ υποδηλώνει μια 
μεταβατική κατάσταση

• Χαμηλή ΔG‡ γρήγορη αντίδραση

• Υψηλή ΔG‡ αργή αντίδραση

Ενέργεια ενεργοποίησης 

• Ενέργεια ενεργοποίησης (activation energy – Εa ή ΔG‡): ενέργεια που
χρειάζεται για να πάμε από τα αντιδρώντα στη μεταβατική κατάσταση.
Σχετίζεται με ταχύτητα αντίδρασης



Υποθετικά ενεργειακά διαγράμματα 



Παράδειγμα

6-12 Ποια αντίδραση είναι ταχύτερη, μία με ΔG‡ = + 45 kJ/mol ή μια

με ΔG‡ = +70 kJ/mol;

6-20 Σχεδιάστε ένα ενεργειακό διάγραμμα για μια αντίδραση ενός

σταδίου με Keq<1. Υποδείξτε τα τμήματα του διαγράμματος που

αντιστοιχούν στα αντιδρώντα, τα προϊόντα, τη μεταβατική

κατάσταση, τη συνολική ΔGo και τη ΔGǂ. Είναι η ΔGo θετική ή

αρνητική;



• Βραχύβιο καρβοκατιόν που

σχηματίζεται στη συγκεκριμένη

αντίδραση 2 σταδίων ονομάζεται

ενδιάμεσο

• Ενδιάμεσο δεν μπορεί να

απομονωθεί, σταθερότερο όμως

από τις 2 γειτονικές μεταβατικές

καταστάσεις.

Ενδιάμεση ένωση κατά την 

προσθήκη HBr στο αιθυλένιο

• Εάν η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από ένα στάδια πρέπει

να περιλαμβάνει ενδιάμεσες ενώσεις, δηλαδή ενώσεις που δεν είναι

ούτε προϊόντα ούτε αντιδρώντα

• Κάθε στάδιο έχει τη δική σου ΔG‡ , μεταβατική κατάσταση και ΔGο



Παράδειγμα
• Σχεδιάστε ένα ενεργειακό διάγραμμα για μια αντίδραση ενός σταδίου

που είναι γρήγορη και ιδιαίτερα εξεργονική.

• Σχεδιάστε ένα ενεργειακό διάγραμμα για μια εξεργονική αντίδραση δυο

σταδίων όπου η μεταβατική του 2ου σταδίου είναι υψηλότερης από αυτή

του πρώτου. Υποδείξτε τη ΔG‡ και τη ΔGο για τη συνολική αντίδραση



Σύγκριση μεταξύ βιολογικών αντιδράσεων και 

αυτών που συμβαίνουν στο εργαστήριο

• Αντιδράσεις στο εργαστήριο

- συχνά πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας απλά αντιδραστήρια

- μπορεί να χρησιμοποιηθούν και καταλύτες

• Βιολογικές αντιδράσεις

- περιλαμβάνουν πολύπλοκα αντιδραστήρια τα οποία ονομάζονται 

ένζυμα/συνένζυμα

- τα ένζυμα προσφέρουν έναν εναλλακτικό μηχανισμό που επιτρέπει 

την ύπαρξη ζωής. Επιταχύνουν αυθόρμητες αλλά αργές αντιδράσεις



Βιολογικές αντιδράσεις

• Αντιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς ακολουθούν επίσης ενεργειακά

διαγράμματα

• Αυτές οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες

• Υποκινούνται από καταλύτες οι οποίοι μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης

• Αυτοί οι καταλύτες είναι συνήθως πρωτεΐνες και ονομάζονται ένζυμα

• Τα ένζυμα παρέχουν εναλλακτικό μηχανισμό συμβατό με τις συνθήκες ζωής



Ένζυμα: μεγάλου μεγέθους πρωτεΐνες (π.χ., εξοκινάση)

Γλυκόζη 6-φωσφορική γλυκόζη

Κατάλυση 1ου σταδίου μεταβολισμού γλυκόζης από εξοκινάση



Σύγκριση μεταξύ εργαστηριακών 

και βιολογικών αντιδράσεων


