
Κεφάλαιο 10 & 11: 

Αλκυλαλογονίδια, 

αντιδράσεις πυρηνόφιλης 

υποκατάστασης

Οργανική Χημεία



• Δομή, ονοματολογία αλκυλαλογονιδίων

• Αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης

• SN2 μηχανισμός και τα χαρακτηριστικά του

• SN1 μηχανισμός και τα χαρακτηριστικά του

Στόχος κεφαλαίων 10 & 11



• Βιομηχανικοί διαλύτες, εισπνεόμενα αναισθητικά στην ιατρική,
ψυκτικά μέσα, εντομοκτόνα και απολυμαντικά

• Ευρέως διαδεδομένα στη φύση κυρίως σε
θαλάσσιους οργανισμούς

Αλκυλαλογονίδια



• Ονοματίζουμε την κύρια αλυσίδα (κ.α.)

• Αρίθμηση ατόμων κ.α. από άκρο πλησιέστερο στον 1ο

υποκαταστάτη

• Πάνω από 2 ίδια αλογόνα χρησιμοποιούμε προθέματα

δι-, τρι-, κλπ.

• Πάνω από 2 αλογόνα, τα αριθμούμε ανάλογα με θέση τους και τα

παραθέτουμε αλφαβητικά

• Αν η κύρια αλυσίδα μπορεί να αριθμηθεί και από τα 2 άκρα,

αρχίζουμε από τον υποκαταστάτη που προηγείται αλφαβητικά

Ονοματολογία



Παράδειγμα



Δομή αλκυλαλογονιδίων

• Δεσμός C–Χ από επικάλυψη sp3 υβριδισμένου τροχιακού του C με

τροχιακό του αλογόνου

• Ισχύς δεσμού C-Χ μειώνεται καθώς κατεβαίνουμε τον Π.Π. (μεγαλύτερο

σε μέγεθος αλκένιο)

• Μήκος δεσμού C-Χ μεγαλώνει καθώς κατεβαίνουμε τον Π.Π.

(μεγαλύτερο σε μέγεθος αλογόνο)



Δομή αλκυλαλογονιδίων

• Αλογόνα πιο ηλεκτραρνητικά από C

• Δεσμός C-X πολικός (δ+ στον C και δ- στο Χ)

• Αλκυλολογονίδια: καλά ηλεκτρονιόφιλα



Ηλεκτρονιόφιλο κέντρο

• Δεσμός C-Χ στα αλκυλαλογονίδια πολικός

• R-X ηλεκτρονιόφιλα

• Χημεία τους περιλαμβάνει πολικές αντιδράσεις με

πυρηνόφιλα (δότες ελεύθερου ζεύγους e-)

• Υποκατάσταση Χ από πυρηνόφιλο

• Απόσπαση ΗΧ, σχηματισμό αλκενίου

Αντιδράσεις RX



• Οι αντιδράσεις υποκατάστασης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες

ανάλογα με τον μηχανισμό της αντίδρασης

• Η αντίδραση μπορεί να είναι απλή (ενός σταδίου) ή πολύπλοκη (δυο
σταδίων)

• Ο προσδιορισμός του μηχανισμού γίνεται πειραματικά

• Κινητικές μελέτες δίνουν την σχέση μεταξύ ταχύτητας αντίδρασης και
συγκέντρωσης αντιδρώντων (ταχύτητα αντίδρασης: ταχύτητα
μετατροπής αντιδρώντος σε προϊόν)

• Στη διαλεύκανση του μηχανισμού συμβάλει και η στερεοχημική
απεικόνιση του προϊόντος σε σχέση με το αντιδρών

Αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης



Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης-

αναστροφή απεικόνισης κατά Walden

Εξήγηση: κάποιες αντιδράσεις του κύκλου υποκατάστασης πρέπει

να πραγματοποιούνται με αναστροφή

Καθαρές εναντιομερείς μορφές

του (+) και (-) μηλικού οξέος

αλληλομετατρέπονται μέσω

αντιδράσεων υποκατάστασης



Κινητικές μελέτες

Πειραματικά διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη 

της συγκέντρωσης του ηλεκτρονιόφιλου και του πυρηνόφιλου.

Αντίδραση SN2

ταχύτητα = κ·[RBr]·[OH:-]

H αντίδραση είναι απλή, δηλαδή είναι αντίδραση ενός σταδίου. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι το ηλεκτρονιόφιλο δεν είναι παρεμποδισμένο.

Ονομάστηκε SN2 καθώς η αντίδραση είναι διμοριακή (2ης τάξης)



SN2 = Substitution, Nucleophilic, Bimolecular

Πυρηνόφιλη διμοριακή υποκατάσταση

Χαρακτηριστικά:

Αναστροφή της στερεοχημείας στο στερεογονικό κέντρο του C

RX + Νu- →      RNu + X-

Κινητική δευτέρας τάξης: 

ταχύτητα = κ·[RX]·[Nu:-]

Αντίδραση SN2



Μηχανισμός αντίδρασης SN2



Μηχανισμός αντίδρασης SN2



Ποιο προϊόν περιμένετε να σχηματιστεί από την αντίδραση πυρηνόφιλης

υποκατάστασης SN2 του (S)-2-βρωμοεξανίου με οξικό ιόν CH3CO2
-;

Λύση

Παράδειγμα

+

Br -



Ποιο προϊόν αναμένετε να σχηματιστεί από την αντίδραση SN2 του OH- με

το R-2-βρωμοβουτάνιο;

Παράδειγμα

Λύση



Χαρακτηριστικά αντιδράσεων SN2

ΓΕΝΙΚΑ

Ταχύτητα: εξαρτάται από ΔG‡ και μεταβάλλεται:

(α) κατόπιν μεταβολής του ενεργειακού επιπέδου αντιδρώντων

(β) κατόπιν μεταβολής του ενεργειακού επιπέδου της μεταβατικής

κατάστασης



Χαρακτηριστικά SN2 - (α) στερεοχημεία υποστρώματος

• SN2 λαμβάνουν χώρα 
σε σχετικά μη 
παρεμποδισμένες 
θέσεις 

• Μεταβατική 
κατάσταση R3C-X 
υψηλότερης 
ενέργειας από μ.κ.
RCH2-X



Χαρακτηριστικά SN2- (β) προσβάλλων πυρηνόφιλο

Σύγκριση σχετικής δραστικότητας διάφορων Nu: ως προς το ίδιο υπόστρωμα σε

ίδιο διαλύτη

Τα αρνητικά φορτισμένα πυρηνόφιλα είναι συνήθως πιο δραστικά από τα

αντίστοιχα ουδέτερα



Χαρακτηριστικά SN2 - (β) προσβάλλων πυρηνόφιλο



Χαρακτηριστικά SN2 - (γ) αποχωρούσα ομάδα

RX + Nu:- →  NuR + X-

• Καλύτερες αποχωρούσες ομάδες αυτές που σταθεροποιούν το αρνητικό

φορτίο στη μεταβατική κατάσταση (σχηματίζουν εξασθενημένους

δεσμούς με τον C.

• Οι καλύτερες αποχωρούσες ομάδες είναι οι ασθενέστερες βάσεις



Χαρακτηριστικά SN2-(δ) διαλύτης

• Χειρότεροι διαλύτες (χαμηλή ταχύτητα SN2): πρωτικοί διαλύτες με

ομάδες –ΟΗ ή –ΝΗ (π.χ. μεθανόλη ή αιθανόλη) λόγω φαινομένου

επιδιαλύτωσης του αντιδρώντος πυρηνόφιλου

• Καλύτεροι διαλύτες (αυξημένη ταχύτητα SN2): πολικοί απρωτικοί

διαλύτες με ισχυρές πολικές ομάδες (όχι όμως –ΟΗ ή -ΝΗ) π.χ.

ακετοτρίλιο (CH3CN) διμεθυλοφορμαμίδιο (CH3)2NCHO (DMF) κλπ.



Είναι απλή αντίδραση (ενός σταδίου) με ταχύτητα = κ·[RX]·[Nu:-] (κινητική 2ης

τάξης)

H στερεοχημική παρεμπόδιση του ηλεκτρονιόφιλου αυξάνει ενέργεια μεταβατικής

κατάστασης (ΔG ‡) μειώνοντας την δραστικότητα

Σειρά δραστικότητας ηλεκτρονιόφιλου: CH3-X > RCH2-X > R2CH-X >> R3C-X

Σε δευτεροταγή ηλεκτρονιόφιλα με ασύμμετρο άνθρακα συγκεκριμένης

απεικόνισης, παρατηρείται αναστροφή στην στερεοχημεία

Η καλές αποχωρούσες ομάδες αυξάνουν την δραστικότητα του ηλεκτρονιόφιλου

Σειρά δραστικότητας: R-OTos > R-I > R-Br > R-Cl

H αντίδραση ευνοείται σε πολικούς απρωτικούς διαλύτες (π.χ. DMF)

Τα δραστικά πυρηνόφιλα (πχ αρνητικά φορτισμένα) ευνοούν την αντίδραση

Σύνοψη χαρακτηριστικών αντιδράσεων SN2

RX + Nu:- →  NuR + X-



Τοξικό αέριο μουστάρδας (mustard gas) 1γες

αλκυλαλογονίδιο εμπλέκεται σε SN2 από πυρηνοφιλες 

αμινομάδες πρωτεϊνών



SN2 βιολογικές αντιδράσεις



SN2 βιολογικές αντιδράσεις

Στα βακτήρια η μεθυλίωση του DNA στο άζωτο της αδενίνης γίνεται από

τον μεθυλιωτικό παράγοντα SAM. Η αντίδραση είναι τύπου SN2

https://chem.libretexts.org

Biological Nucleophilic Substitution Reactions



Η μεθυλίωση της αδρεναλίνης από τον μεθυλιωτικό παράγοντα SAM είναι

μέρος της αποικοδόμησή της στον άνθρωπο. Η αντίδραση είναι τύπου SN2

SN2 βιολογικές αντιδράσεις

https://chem.libretexts.org

Biological Nucleophilic Substitution Reactions



11-4 Ποια προϊόντα θα αναμένατε από την αντίδραση SN2 του

1-βρωμοβουτανίου με τα παρακάτω αντιδραστήρια;

α) NaI β) KOH γ) CH3COONa δ) NH3

11-25 Προβλέψτε το προϊόν και γράψτε τον μηχανισμό των παρακάτω

αντιδράσεων.

α)

β)

γ)



Κινητικές μελέτες

Πειραματικά διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη

MONO της συγκέντρωσης του ηλεκτρονιόφιλου. Το πυρηνόφιλο δεν

συμπεριλαμβάνεται στην εξίσωση της ταχύτητας

ταχύτητα = κ·[R3X]

H αντίδραση είναι πολύπλοκη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το

ηλεκτρονιόφιλο είναι παρεμποδισμένο.

Ονομάστηκε SN1 καθώς η αντίδραση είναι μονομοριακή (1ης τάξης)

Αντίδραση SN1

Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης μέσω SN1

SN1 = Substitution, Nucleophilic, Unimolecular



Σχετική δραστικότητα ανάλογα με το ηλεκτρονιόφιλο

(CH3)3CBr > (CH3)2CHBr >>  CH3CH2Br > CH3Br

Όσο περισσότερο υποκατεστημένος ο C του ηλεκτρονιόφιλου τόσο

αυξάνεται η δραστικότητά του

Αντίδραση SN1



Αντίδραση SN1

Μηχανισμός: Η αντίδραση είναι πολύπλοκη 2 σταδίων και περιλαμβάνει

ενδιάμεσο καρβοκατιόν

αργό γρήγορο

Ο μηχανισμός αυτός εξηγεί το γεγονός ότι όσο πιο υποκατεστημένος ο

άνθρακας του ηλεκρονιόφιλου τόσο ταχύτερη η αντίδραση SN1. Στο 1ο και

καθορίζον στάδιο της αντίδρασης σχηματίζεται το περισσότερο

υποκατεστημένο καρβοκατιόν το οποίο είναι και το σταθερότερο.



Κινητική της αντίδρασης SN1

ΓΕΝΙΚΑ

Αντιδράσεις πολλών σταδίων περιέχουν ένα βραδύτερο στάδιο το
καθοριστικό στάδιο της ταχύτητας (καθορίζεται από επίπεδο υψηλότερου
ενεργειακού φράγματος)

(α) Καθοριστικό στάδιο της ταχύτητας το πρώτο

(β) Καθοριστικό στάδιο της ταχύτητας το δεύτερο



SN1 συμβαίνει σε δύο στάδια, αλλά καθοριστικό
στάδιο αντίδρασης (βραδύτερό) είναι αυτό που
συμμετέχει το ηλεκτρονιόφιλο (1ο στάδιο)

Παράδειγμα

Κινητική της αντίδρασης SN1



SN2: Αντίδραση 1ος σταδίου SN1: Αντίδραση 2 σταδίων



Στερεοχημεία αντίδρασης SN1 



Παράδειγμα SN1 

Σχηματισμός ρακεμικού προϊόντος
(Η μερική αναστροφή εκτός ύλης)

50% S 50% R



11-8 Ποιο(α) οργανικό προϊόν(τα) θα αναμένατε από την αντίδραση του

(S)-3-χλωρο-3-μεθυλοοκτανίου με το οξικό οξύ; Υποδείξτε τη

στερεοχημεία του υποστρώματος και του προϊόντος(ντων)



Χαρακτηριστικά SN1- (α) υπόστρωμα

• Σταθεροποίηση του ενδιάμεσου καρβοκατιόντο => σταθεροποίηση

μεταβατικής κατάστασης που οδηγεί σε αυτό το ενδιάμεσο

• Καθοριστικό στάδιο SN1: σχηματισμός καρβοκατιόντος

• Όσο σταθερότερο το ενδιάμεσο C+ τόσο ταχύτερη η αντίδραση



Χαρακτηριστικά SN1 - (β) αποχωρούσα ομάδα

Όμοια με SN2, καλύτερες αποχωρούσες ομάδες αυτές που

σταθεροποιούν το αρνητικό φορτίο, δηλ. είναι ασθενείς βάσεις

• Ι- > Br- > Cl- ~ H2O

(γ) πυρηνόφιλο

Προστιθέμενο πυρηνόφιλο δεν παίζει ρόλο στην κινητική των SN1

αντιδράσεων



Χαρακτηριστικά SN1- (δ) διαλύτης

Επίδραση διαλύτη οφείλεται κυρίως στη

σταθεροποίηση ή απο-σταθεροποίηση της

μεταβατικής κατάστασης

SN1 πραγματοποιούνται ταχύτερα σε

πολικούς (πράσινη γραμμή) παρά σε

άπολους (κόκκινη γραμμή) διαλύτες



Σύνοψη χαρακτηριστικών αντιδράσεων SN1

Είναι πολύπλοκη αντίδραση (2 σταδίων με το 1ο βραδύτερο).

ταχύτητα = κ·[RX] (κινητική 1ης τάξης)

Δραστικά αντιδρώντα σχηματίζουν σταθερότερα καρβοκατιόντα

Σειρά δραστικότητας ηλεκτρονιόφιλου: R3C-X > R2CH-X >> RCH2-X > CH3-X

Σε ηλεκτρονιόφιλα με ασύμμετρο άνθρακα συγκεκριμένης απεικόνισης,

παρατηρείται σχηματισμός ρακεμικού μίγματος προϊόντος

Η καλές αποχωρούσες ομάδες αυξάνουν την δραστικότητα του ηλεκτρονιόφιλου

(όμοια με SN2)

H αντίδραση ευνοείται σε πολικούς πρωτικούς διαλύτες (π.χ. H2O, ROH)



Το αρχικό μονοπάτι βιοσύνθεσης νουκλεοτιδίων πουρίνης στον άνθρωπο

περιλαμβάνει μια αντίδραση τύπου SN1

SN1 βιολογικές αντιδράσεις

https://chem.libretexts.org

Biological Nucleophilic Substitution Reactions



Για κάθε αντίδραση, γράψτε τον μηχανισμό και εξηγείστε τι κινητική

ακολουθεί η κάθε αντίδραση



11-56 Κατατάξτε τα υποστρώματα σε κάθε ομάδα ενώσεων ως προς τη

δραστικότητά τους σε αντιδράσεις SN1.



11-57 Κατατάξτε τα υποστρώματα σε κάθε ομάδα ενώσεων ως προς τη

δραστικότητά τους σε αντιδράσεις SN2.



Προβλέψτε το(α) προϊόν(τα) των παρακάτω αντιδράσεων υποκατάστασης.

Αναγνωρίστε τις αντιδράσεις που αναμένετε να σχηματίσουν προϊόν ή

μείγμα προϊόντος που θα στρέφει ή όχι το επίπεδο του πολωμένου φωτός.

Να εξηγήσετε την απάντησή σας.


