Οργανική Χημεία ΙΙ – Ιούνιος 2012
Θζμα 1ο
Οι τζςςερισ αηωτοφχεσ βάςεισ ςτο δεςοξυ-ριβοηο-νουκλεϊκό οξφ είναι θ κυτοςίνθ, θ κυμίνθ
θ γουανίνθ και θ αδενίνθ. Να γραφοφν οι ςυντακτικοί τφποι των βάςεων αυτϊν και να
αιτιολογιςετε ποιο είναι το περιςςότερο πυρθνόφιλο άηωτο ςε κάκε μια από αυτζσ.
Θζμα 2ο
(α) Πωσ ςυνδζεται χθμικϊσ θ γουανίνθ με τθν κυτοςίνθ, τόςο ςτο DNA όςο και ςτο RNA?
(β) Η κυτοςίνθ είναι χθμικϊσ μια αςτακισ ζνωςθ και υφίςταται απαμίνωςθ. Ποια ζνωςθ
ςχθματίηεται και τι είδουσ αντίδραςθ ζχουμε?
Θζμα 3ο
Η ιςτιδίνθ (His) είναι το αμινοξφ που ζχει τθν -CH2-ιμιδαηόλο και θ τυροςίνθ (Tyr) τθν -CH2C6H4-OH ομάδα ςτο γενικό τφπο των αμινοξζων ωσ ομάδα R. Να προτείνετε τθ ςφνκεςθ του
διπεπτιδίου *His-Tyr+ με τθ μζκοδο τθσ ςτερεισ φάςθσ κατά Merrifield.
Θζμα 4ο
Να αναφερκεί ο μθχανιςμόσ και να γραφοφν τα προϊόντα που προκφπτουν κατά τθν
αντίδραςθ τθσ L-ερυκρόηθσ με κυανιοφχο νάτριο ςτθ ςτερεοχθμικι τουσ απεικόνιςθ. Σε
ποιο pH γίνεται θ αντίδραςθ?
Θζμα 5ο
(α) Με ποιο αντιδραςτιριο και για ποιο λόγο εξουδετερϊνετε το οξφ που ςχθματίηεται κατά
τθν ειςαγωγι τθσ καρβοβενηοξυομάδασ ςτθν πεπτιδικι ςφνκεςθ υγρισ φάςθσ?
(β) Ποια αντίδραςθ ονομάηεται ςταυρωτι αντίδραςθ Cannizzaro? Να αναφζρετε ζνα
παράδειγμα.
Θζμα 6ο
Να γράψετε τα προϊόντα που προκφπτουν από τισ αντιδράςεισ αναγωγισ των παρακάτω
ενϊςεων με LiAlH4 ι ΝαΒΗ4 και να αναφζρετε αιτιολογϊντασ κάκε φορά τθν αναλογία mol
για αντιδρϊν και αντιδραςτιριο αναγωγισ:
(α)
Ακεταλδεφδθ +
LiAlH4
→
(β)
Βενηοϊκό οξφ
+
ΝαΒΗ4
→
(γ)
Ακετονιτρίλιο +
ΝαΒΗ4
→
(δ)
Νιτροβενηόλιο +
LiAlH4
→
Να αναφζρετε επίςθσ τθ μεταβολι του αρικμοφ οξείδωςθσ ςτο άτομο που ανάγεται.
Θζμα 7ο
(α) Η ακετυλοακετόνθ βρίςκεται ςε ιςορροπία μεταξφ ενολικισ και κετονικισ μορφισ;. Να
αναφζρεται ποια από τισ δυο μορφζσ υπεριςχφει ςε αυτιν τθν ιςορροπία αιτιολογϊντασ
τθν απάντθςι ςασ.
(β) Να αναφζρετε τα προϊόντα των παρακάτω αντιδράςεων αναφζροντασ κάκε φορά τον
τφπο τθσ αντίδραςθσ:
(α)
Μθλονικόσ διαικυλεςτζρασ
+
κυκλοπεντανόνθ
(β)
Κυκλοπροπανόνθ
+
υδροξυλαμίνθ
(γ)
Αικυλεςτζρασ γλυκίνθσ
+
αικυλεςτζρασ γλυκίνθσ
(δ)
Ακετόνθ
+
Βενηοφαινόνθ

