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«Λέξεις – κλειδιά»

• Ηµικυτταρίνες (βλ. υδρόλυση µε οξέα)

• Γλυκόζη – µαννόζη – ξυλόζη 
• Γαλακτόζη – αραβινόζη – ουρονικά οξέα 

•Πηκτινικές ουσίες
• Ξυλάνες – Γλυκοµαννάνες

• Γλυκάνες (άµυλο, αµυλοπηκτίνη)
• ∆ιαλυτότητα

• Υδρογονικοί δεσµοί



Γενικά για τις ηµικυτταρίνες

• Ο όρος ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΗ είναι λανθασµένος, αφού 
υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι 
ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΩΝ. 

• ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ: «Μίγµα συµπολυµερών ουσιών 
που µαζί µε την κυτταρίνη και τη λιγνίνη συγκροτούν 
τα κυτταρικά τοιχώµατα των ξύλινων ιστών».
Η παρουσία τους στη φύση είναι στενά συνδεδεµένη 
µε την κυτταρίνη & λιγνίνη.

• Αν και αποτελούν υπολείµµατα σε πολλές διεργασίες 
(π.χ. πολτοποίηση), η αξιοποίηση των ηµικυτταρινών 
είναι πολύ περιορισµένη.



Γενικά για τις ηµικυτταρίνες

• Το ποσοστό τους στα φυτικά είδη ποικίλλει 
εξαιρετικά (17-42%) ωστόσο σε ξύλο 
πλατυφύλλων υπάρχουν κατά κανόνα περίπου 
30% περισσότερες ηµικυτταρίνες απ’ ότι σε 
ξύλο κωνοφόρων.

• Πολυσακχαρίτες που απαντώνται σε µεγάλα 
ποσοστά στη µεσοκυττάρια στρώση.

• Είναι άµορφες (όχι κρυσταλλικές), έχουν 
χαµηλό βαθµό πολυµερισµού (150-300), είναι 
έντονα υγροσκοπικές και παρουσιάζουν υψηλή 
χηµική δραστικότητα.



Πυρανόζη Φουρανόζη



∆οµικές µονάδες των ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΩΝ



Χηµικά χαρακτηριστικά των ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΩΝ

• Αποτελούνται τόσο από γραµµικά
όσο και από διακλαδισµένα µέρη µε 
στοιχειώδεις µονάδες δόµησης τη γλυκόζη, 
τη µαννόζη και τη ξυλόζη. 

• Κυρίως δακτύλιοι πυρανόζης (6) και λίγοι 
δακτύλιοι φουρανόζης (5).

• Γλυκοζιτικοί δεσµοί (1 4).



ΞΥΛΑΝΕΣ



ΓΛΥΚΟΜΑΝΝΑΝΕΣ



Ηµικυτταρίνες

• ∆ιαφορετικές αναλογίες (ξυλάνες : 
γλυκοµαννάνες) σε κωνοφόρα και
πλατύφυλλα ξύλα. 

• DP = 150 – 300.

• Κυρίως άµορφες.



Υπερµοριακή δοµή



Υγροσκοπικότητα ηµικυτταρινών

• Έχουν διπλάσια υγροσκοπικότητα στις 
άµορφες περιοχές τους σε σύγκριση µε την 
κυτταρίνη.

• Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη υδροξυλίων, 
ακετυλοµάδων και καρβοξυλικών οµάδων στο 
σκελετό τους.

• Η διόγκωσή τους είναι πολύ υψηλή.

• Υδρολύονται εύκολα µε οξέα (ακόµα και σε 
αραιά διαλύµατα οξέων) και δίνουν απλά 
σάκχαρα και φουρφουράλη.



Υγροσκοπικότητα δοµικών συστατικών



Γενικό συµπέρασµα (Σύµπλοκο)

• «Οι ηµικυτταρίνες µαζί µε τη λιγνίνη δρουν ως 
συγκολλητικές ουσίες και συγκρατούν τα µόρια 
και τα µικροϊνίδια της κυτταρίνης. Το σύµπλοκο 
«κυτταρίνη-ηµικυτταρίνες-λιγνίνη» θα µπορούσε 
να συσχετισθεί µε τα σύνθετα ενισχυµένα υλικά 
που παρασκευάζει ο σύγχρονος άνθρωπος, 
όπου τα µικροϊνίδια της κυτταρίνης είναι 
εµβυθισµένα στο άµορφο υλικό ηµικυτταρίνες-
λιγνίνη».

• Η κυτταρίνη προσδίδει υψηλή αντοχή σε αξονικό 
εφελκυσµό, ενώ οι ηµικυτταρίνες και η λιγνίνη 
προσδίδουν αντοχή σε κάµψη, θλίψη και 



Τι ιδιότητες επηρεάζουν οι ηµικυτταρίνες ?

• Είναι πολύ αδύναµες στη θερµότητα και 
αποικοδοµούνται εύκολα.

• Την υγροσκοπικότητα του ξύλου µε αρνητικό 
τρόπο (π.χ. χρήσεις του).

• Είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στα χηµικά 
διαλύµατα και υδρολύονται εύκολα.



Πηκτινικές ουσίες

• Πολυσακχαρίτες που µοιάζουν µε τις 
ηµικυτταρίνες. 

• Περίπου 1% του ξύλου και απαντώνται       
στη µεσοκυττάρια στρώση.

• Εξαιρετικά υδρόφιλες ουσίες.
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