
 

 Λιπίδια 
Κεφάλαιο 10 

  
 

 

Dep. of Chemistry & Biochemistry 

Prof. Indig 

Lehninger. Principles of Biochemistry. 

by Nelson and Cox, 5th Edition; W.H. Freeman and Company 



Τα βιολογικά λιπίδια είναι μια χημικώς ετερογενής 
ομάδα 

Βιολογικές λειτουργίες λιπιδίων 

• Φωσφολιπίδια και στερόλες είναι δομικά συστατικά μεμβρανών 

• Συμπαράγοντες ενζύμων 

• Μεταφορείς e- 

• Φωτοδεσμευτικές χρωστικές 

• Υδρόφοβες άγκυρες για πρωτεΐνες  
• «Συνοδοί» πτύχωσης πρωτεϊνών 

• Γαλακτοματοποιητές στην πεπτική οδό 

• Ορμόνες 

• Ενδοκυττάριοι αγγελιαφόροι 
• Αποθηκευτικά μόρια 



Αποθηκευτικά λιπίδια 

• Τα λίπη και τα έλαια χρησιμοποιούνται σχεδόν οικουμενικά ως 
αποθηκευτικές μορφές ενέργειας 

• Είναι παράγωγα των λιπαρών οξέων, τα οποία είναι σχεδόν πλήρως 
ανηγμένα 

• Η οξείδωση των λιπαρών οξέων είναι εξόχως εξώθερμη  



Βασικοί κανόνες ονοματολογίας λιπαρών οξέων 



Βασικοί κανόνες ονοματολογίας λιπαρών οξέων 
 

• Τα πιο κοινά λιπαρά οξέα έχουν άρτιο αριθμό ατόμων άνθρκα σε μη 
διακλαδισμένη αλυσίδα με 12 έως 24 άτομα άνθρακα 

• Υπάρχει ένα κοινό πρότυπο στη θέση των διπλών δεσμών: στα 
περισσότερα μονοακόρεστα λιπαρά ο διπλός δεσμός εντοπίζεται μεταξύ 
C-9 και C-10 (Δ9) με εξαίρεση το αραχιδονικό. Οι διπλοί δεσμοί των 
πολυακόρεστων είναι γενικά Δ12 και Δ15 (πάλι εξαιρείται το αραχιδονικό) 

• Οι διπλοί δεσμοί των πολυακόρεστων δεν είναι σχεδόν ποτέ συζευγμένοι, 
αλλά διαχωρίζονται από μια μεθυλομάδα. Δηλαδή δεν είναι –CH=CH-

CH=CH- αλλά είναι –CH=CH-CH2-CH=CH- 

• Σε όλα σχεδόν τα ακόρεστα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στη φύση οι 
διπλοί δεσμοί είναι σε διαμόρφωση cis. Τα trans λιπαρά οξέα παράγονται 
με ζύμωση στον προστόμαχο των γαλακτοπαραγωγών ζώων  

 



•Η οικογένεια των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFAs) διαθέτουν ένα διπλό δεσμό 

μεταξύ τρίτου και τέταρτου άνθρακα από την τελική μεθυλομάδα της αλυσίδας και 
έχουν εξαιρετική αξία στη διατροφή 

•Επειδή η αξία τους έγκειται κυρίως στον προαναφερθέντα διπλό δεσμό στην 
ονοματολογία τους χρησιμοποιείται ο κανόνας που ορίζει ότι ο άνθρακας που απέχει 
περισσότερο από την άνθρακα της καρβοξυλομάδας, καλείται ω και λαμβάνει τον 

αριθμό 1 

•Οι θέσεις των διπλών δεσμών (για τον χαρακτηρισμό ω-3 ή ω-6) υποδεικνύονται σε 

σχέση με τον ω άνθρακα. Για την κανονική ονοματολογία το άνθρακας της 
καρβοξυλομάδας αριθμείται ως C-1 

•Συνεπώς, τα PUFAs με διπλό δεσμό ανάμεσα στον C-3 και C-4 καλούνται ω-3 λιπαρά 
οξέα, και τα PUFAs με διπλό δεσμό ανάμεσα στον C-6 και C-7 καλούνται ω-6 λιπαρά 

οξέα 

Βασικοί κανόνες ονοματολογίας λιπαρών οξέων 

 



PUFAs 

• Οι άνθρωποι χρειάζονται το ω-3 PUFA α-λινολενικό οξύ (ΑLA , 18:3(Δ9,12,15), αλλά δεν έχουν 

ενζυμική ικανότητα σύνθεσης του και επομένως πρέπει να το προσλάβουν μέσω διατροφής  

•Από τα ALA οι άνθρωποι μπορούν να συνθέσουν άλλα δύο ω-3 PUFA που είναι σημαντικά 

για τη λειτουργία των κυττάρων: το εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA , 20:5(Δ5,8,11,14,17), και το 
εικοσιδυαεξανοϊκό οξύ (DHA , 22:6(Δ4,7,10,13,16,19) 

• Mία ανισορροπία ω-6 και ω-3 στη διατροφή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής 
νόσου. Η βέλτιστη αναλογία ω-6 προς ω-3 είναι 1:1 και 4:1 αλλά η αναλογία στη διατροφή 
των περισσότερων βόρειo Αμερικανών πλησιάζει το 10:1 και το 30:1 

•H μεσογειακή διατροφή η οποία έχει συνδεθεί με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι 
πλουσιότερη σε ω-3 PUFA που λαμβάνονται από τα φυλλώδη λαχανικά σαλάτες και τα 

ιχθυέλαια, τα οποία είναι πλούσια σε EPA και DHA πακέτο και συχνά συνταγογραφούνται 
συμπληρώματα ιχθυελαίου σε άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου  



PUFAs 





Λιπαρά οξέα 

Stearic acid Oleic acid 



Συσκευασία λιπαρών οξέων σε σταθερές 
συναθροίσεις 



Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα κυκλοφορούν στο πλάσμα 
συνδεδεμένα μη ομοιοπολικά με την πρωτεΐνη αλβουμίνη 



Γλυκερόλη και τριακυλογλυκερόλες 



Οι τριακυλογλυκερόλες προσφέρουν αποθήκευση ενέργειας και μόνωση 

Fatty stores in cells  

Guinea pig adipocytes Cotyledon cell from a seed of  

Arabidopsis 





Fatty acid composition  

of three food fats 

Τροφές που περιέχουν τριακυλογλυκερόλες 



Η μερική αφυδρογόνωση των μαγειρικών λιπών βελτιώνει τη σταθερότητά τους αλλά 
δημιουργεί λιπαρά οξέα με επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία 

 

• Πολλά φυσικά λίπη, όπως αυτά που βρίσκονται στα φυτικά έλαια τα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα ζωικά λίπη είναι σύνθετα μίγματα 

απλών και μικτών τριακυλογλυκερολών, οι οποίες έχουν ποικίλα λιπαρά οξέα που διαφέρουν ως προς το μήκος της αλυσίδας και το βαθμό 
κορεσμού  

• Τα φυτικά έλαια, όπως το καλαμποκέλαιο και το ελαιόλαδο, αποτελούνται κυρίως από τριγλυκερίδια με ακόρεστα λιπαρά οξέα και έτσι σε 
θερμοκρασία δωματίου είναι υγρά 

• Οι τριακυλογλυκερόλες που περιέχουν μόνο κορεσμένα λιπαρά οξέα, όπως οι τριστεατίνη το κυριότερο συστατικό του βοδινού λίπους, σε 
θερμοκρασία δωματίου είναι λευκά λιπώδη στερεά  

• Όταν τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε λίπος, εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο οξυγόνο του αέρα οξειδώνονται και ταγγίζουν. Η 
δυσάρεστη γεύση και οσμή που σχετίζεται με το τάγγισμα προκύπτει από την οξειδωτική διάσπαση των διπλών δεσμών στα ακόρεστα 
λιπαρά οξέα. Η οξείδωση αυτή παράγει αλδεΰδες και καρβοξυλικά οξέα με αλυσίδες μικρότερου μήκους και συνεπώς υψηλότερης 
πτητικότητας. Αυτές οι ενώσεις δημιουργούν τη δυσάρεστη οσμή  

• Προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος ημίσειας ζωής των φυτικών ελαίων που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και η σταθερότητα του στις 
υψηλές θερμοκρασίες παρασκευάστηκαν εμπορικά φυτικά έλαια με μερική αφυδρογόνωση.Αυτή η διεργασία μετατρέπει πολλούς cis διπλούς 
δεσμούς σε απλούς δεσμούς και αυξάνει τη θερμοκρασία τήξεως των ελαιών έτσι ώστε να είναι σχεδόν στερεά σε θερμοκρασία δωματίου  

• Η μαργαρίνη παράγεται με αυτό τον τρόπο από φυτικά έλαια 

• Ωστόσο η μερική υδρογόνωση έχει άλλη μία ανεπιθύμητη δράση κάποιοι σεις διπλοί δεσμοί μετατρέπονται σε trans διπλούς δεσμούς 



trans λιπαρά οξέα 

Σήμερα υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η πρόσληψη trans λιπαρών μέσω της διατροφής οδηγεί σε  

υψηλότερη επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου και ότι η αποφυγή αυτών των λιπαρών μέσω της διατροφής 

μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου  

Tα διατροφικά trans λιπαρά οξέα αυξάνουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων  και της  LDL χοληστερόλης στο 

αίμα και μειώνουν τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης 

Tα trans λιπαρά οξέα μπορεί να έχουν περαιτέρω δυσμενείς επιδράσεις. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι 
αυξάνουν τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού γεγονός το οποίο αποτελεί άλλον έναν παράγοντα 

κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο  

 



Οι κήροι είναι εστέρες μακριών κορεσμένων και ακόρεστων (C14-C30)  

λιπαρών οξέων με μακριές αλυσίδες αλκοολών 

 

Waxes serve as energy stores and water repellents 

 

Triacontanoylpalmitate 

The major component  

of beeswax 



Δομικά λιπίδια μεμβρανών 



Ορισμένοι κοινοί τύποι αποθηκευτικών και μεμβρανικών λιπιδίων 

Τετρααιθερικά λιπίδια 



Γλυκεροφωσφολιπίδια 

The backbone of 

phospholipids 

C16-C18 

C18-C20 





Ορισμένα φωσφολιπίδια έχουν λιπαρά οξέα συνδεδεμένα με αιθερικούς δεσμούς 

Πλασμαλογόνο 



Ορισμένα φωσφολιπίδια έχουν λιπαρά οξέα συνδεδεμένα με αιθερικούς δεσμούς 

Παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων 



Τα γαλακτολιπίδια και τα 
θειολιπίδια είναι τα μεμβρανικά 

λιπίδια των φυτών  

Γαλακτολιπίδια 
και θειολιπίδια 

Η θειική ομάδα της κεφαλής φέρει ένα 
μόνιμο (-) φορτίο κατ’ αναλογία με το 
φώσφορο των φωσφολιπίδίων  



Τα Αρχαιοβακτήρια περιέχουν μοναδικά μεμβρανικά λιπίδια 

 Διαπερνούν όλη τη μεμβράνη 

Αιθερικοί δεσμοί που 
είναι σταθερότεροι 
από τους εστερικούς 



Τα σφιγγολιπίδια είναι παράγωγα της σφιγγοσίνης 

Δεν περιέχουν γλυκερόλη 



Σφιγγολιπίδια 

         Σφιγγομυελίνες 

(φωσφολιπίδια γιατί 
περιέχουν φωσφοχολίνη ή 
φωσφοαιθυλαμίνη στην 
πολική ομάδα κεφαλής) 

Γλυκοσφιγγολιπίδια 

(ουδέτερα γλυκολιπίδια) 

Κερεβροζίδια 

Γαγγλιοσίδια 

Γκλομποζίδια 



Οι σφιγγομυελίνες υπάρχουν στις ζωικές μεμβράνες και 
αφθονούν στη μυελίνη των νευραξόνων 



Σφιγγομυελίνες (φωσφολιπίδια) 

Δεν έχουν φορτίο 
στην κεφαλή 

Σφιγγοσίνη 



Κερεβροζίδια 

      Γλυκοσφιγγολιπίδια 

Όσα έχουν γλυκόζη εντοπίζονται στη 
μεμβράνη μη νευρικών κυττάρων 

Γλυκόζη 

Όσα έχουν γαλακτόζη εντοπίζονται στη 
μεμβράνη νευρικών κυττάρων 



Γκλομποζίδια: περιέχουν δύο ή περισσότερα σάκχαρα, συνήθως 
D-γλυκόζη, D-γαλακτόζη, N- ακετυλο-D- γαλακτοζαμίνη  

Γλυκοσφιγγολιπίδ
ια   



Γαγγλιοσίδια (αρνητικό φορτίο): τα πιο σύνθετα σφιγγολιπίδια, έχουν 
ολιγοσακχαρίτες ως πολικές ομάδες κεφαλής και ένα ή περισσότερα κατάλοιπα Ν- 

ακετυλονευραμικού οξέος (σιαλικό οξύ) 



Τα σφιγγολιπίδια της κυτταρικής επιφάνειας είναι θέσεις βιολογικής αναγνώρισης 

Τα γλυκοσφιγγολιπίδια ως καθοριστές των ομάδων αίματος 



Τα φωσφολιπίδια και τα σφιγγολιπίδια αποσυντίθενται στα λυσοσώματα 

Ειδικότητα  

φωσφολιπασών 



Abnormal ganglioside deposits  

in lysosomes (brain cell) 

 

Tay-Sachs 

Κληρονομικά νοσήματα του ανθρώπου που προκύπτουν από παθολογική συσσώρευση 
μεμβρανικών λιπιδίων 



Οι στερόλες έχουν τέσσερις συντηγμένους ανθρακικούς δακτυλίους 

Cholesterol 

Δεν επιτρέπουν 
την περιστροφή 
γύρω από τους 
δεσμούς 

Υδρόφιλη 

Υδρόφοβη 



Βιολογική δράση λιπιδίων 

• Δομικά συστατικά μεμβρανών (επηρεάζουν τη ρευστότητα) 
• Πρόδρομα μόρια πολλών βιομορίων 

• Στεροειδείς ορμόνες, ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση 

• Χολικά οξέα, απορρυπαντικά στο έντερο καθώς γαλακτωματοποιούν τα λίπη 

• Συμπαράγοντες ενζύμων 

• Μεταφορείς ολιγοσακχαριτών ομάδων στις πρωτεΐνες 

• Φωτοδεσμευτικές χρωστικές στην όραση και στη φωτοσύνθεση 

• Παράγουν φυσικά χρώματα 

• Βιταμίνες 

•Βιολογική δράση στερολών 
Δομικά συστατικά μεμβρανών (επηρεάζουν τη ρευστότητα) 
Πρόδρομα μόρια πολλών βιομορίων 
Στεροειδείς ορμόνες, ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση 
Χολικά οξέα, απορρυπαντικά στο έντερο καθώς γαλακτωματοποιούν τα λίπη 
 



Οι φωσφατιδυλοϊνοσιτόλες και τα παράγωγα 
σφιγγοσίνης δρουν ως ενδοκυτταρικά σήματα 



Τα φωσφολιπίδια της ινοσιτόλης λειτουργούν ως σημεία 
εμπυρήνωσης για υπερμοριακά σύμπλοκα 



Αραχιδονικό οξύ [20:4(Δ5,8,11,14) και ορισμένα εικοσανοειδή παράγωγα 

Παρακρινείς ορμόνες 

Αραχιδονικό οξύ 

Προσταγλανδίνες 

(PG) 

Θρομβοξάνια (ΤΧ) Λευκοτριένες (LT) 

Λιποξίνες (LX) 



Προσταγλανδίνες 

PGE 

(διαλύονται στον αιθέρα) 

PGF 

(διαλύονται σε φωσφορικό 
ρυθμιστικό διάλυμα) 

Ρυθμίζουν τη σύνθεση 
του cAMP, το οποίο 

διαμεσολαβεί τη δράση 
διαφόρων ορμονών 

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου 
συνθετάση της προσταγλανδίνης Η2 (COX) που καταλύει ένα από τα πρώτα στάδια 
από το αραχιδονικό οξύ προς τις προσταγλανδίνες και τα θρομβαξάνια 



Βιοσύνθεση προσταγλανδινών 2ης και 3ης σειράς 



Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου 
COX-2  



Θρομβαξάνια (ΤΧ) 

• Περιέχουν εξαμελή δακτύλιο που περιέχει 
αιθέρα 

•Παράγονται από τα αιμοπετάλια και παίζουν 
ρόλο στο σχηματισμό θρόμβου 



Λευκοτριένια (LT) 

• Περιέχουν 3 συζευγμένους διπλούς δεσμούς. 

• Ισχυρά βιολογικά σήματα 

•Η υπερπαραγωγή τους προκαλεί έντονη σύσπαση των 
λείων μυών των πνευμόνων 

• Η σύνθεσή τους είναι φαρμακευτικός στόχος των 
αντιασθματικών φαρμάκων όπως η πρεδνιζόνη 



Λιποξίνες (LΧ) 

• Όπως τα λευκοτριένια είναι γραμμικά εικοσανοειδή.  

• Περιέχουν πολυάριθμες υδροξυλομάδες κατά μήκος της 
αλυσίδας 

• Είναι ισχυροί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες και η 
σύνδεσή τους διεγείρεται από καθημερινή χαμηλή δόση 
ασπιρίνης 



Τα στεροειδή είναι οξειδωμένα παράγωγα των 
στερολών, περιέχουν τον στερολικό πυρήνα αλλά όχι 

την αλκυλική αλυσίδα 

Φυλετικές ορμόνες Ορμόνες που παράγονται 
στον φλοιό των 
επινεφριδίων 

Δρουν συνδεόμενες με πυρηνικούς υποδοχείς και ρυθμίζουν την 
έκφραση γονιδίων 



Τα στεροειδή είναι οξειδωμένα παράγωγα των στερολών 

Στεροειδή φάρμακα 

Ρυθμιστής 
ανάπτυξης 
φυτών 



Χολικά άλατα 

Είναι πολικά παράγωγα της χοληστερόλης και δρουν ως απορρυπαντικά στο 

έντερο, καθώς γαλακτωματοποιούν τα λίπη των τροφών ώστε να μπορούν 

ευκολότερα να πεφθούν από τις λιπάσες του εντέρου 



Βιταμίνες 

Λιποδιαλυτές Υδατοδιαλυτές 

A, D, E, K 

Ισοπρενοειδείς ενώσεις 

Πρόδρομες ενώσεις 
ορμονών 



Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) σύνθεση και μεταβολισμός 

a hormone that regulates Ca+2 uptake  

in the intestines and calcium levels in kidney and bones 

Ραχίτιδα 

ανενεργός 



Gene SLC24A5 

Two variants 

Difference: just one amino acid  



Βιταμίνη A1 , οι πρόδρομες ενώσεις και τα παράγωγά της 

Isoprene structural unit 



Ορισμένες άλλες βιολογικών δραστικές ισοπρενοειδείς ενώσεις ή παράγωγα 

involved in the formation of 

active prothrombin 

fibrinogen                 fibrin 

Τοκοφερόλες 



Wisconsin Alumni  

Research Foundation + arin 

inhibits the formation  

of active prothrombin 





Δολιχόλη 



Τα λιπίδια ως φυσικά χρώματα 



Working with Lipids 









Determination of the structure of a fatty acid by mass spectrometry 


