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Egyes szakirodalmi források a Módosított Julián-dátumot (MJD) használják, amely-
nek kifejezése: MJD = JD - 2 400 000,5.

Egy közönséges naptári dátumot alakít módosított Julián-dátummá az alábbi Pascal
nyelven leírt eljárás, amely érvényes tetszõleges i. e. 4713 utáni dátumra. Itt 1582. októ-
ber 4-ig a Julián-naptárat, míg 1582. október 15. után pedig a Gergely-féle naptárat
használjuk.

FUNCTION MJD(DAY,MONTH,YEAR:INTEGER;HOUR:REAL):REAL;

  VAR A: REAL; B: INTEGER;

  BEGIN

    A:=10000.0*YEAR+100.0*MONTH+DAY;

    IF (MONTH<=2) THEN BEGIN MONTH:=MONTH+12; YEAR:=YEAR-1 END;

    IF (A<=15821004.1)

      THEN B:=-2+TRUNC((YEAR+4716)/4)-1179

      ELSE B:=TRUNC(YEAR/400)-TRUNC(YEAR/100)+TRUNC(YEAR/4);

    A:=365.0*YEAR-679004.0;

    MJD:=A+B+TRUNC(30.6001*(MONTH+1))+DAY+HOUR/24.0;

  END;

Az algoritmusok írásában jártas olvasó maga is megírhatja a fordított átalakítást
végzõ eljárást. Sz.F.

Sztereokémia
II. rész

A királis molekulák abszolút konfigurációjának meghatározására sokáig nem volt
lehetõség. Bijvoet (1951) volt az elsõ, aki a (+) borkõsav nátrium-rubidium sójának
vizsgálatával kimutatta, hogy a (+)D glicerinaldehid abszolút konfigurációja megegyezik
a Fischer által feltételezett konfigurációval.

A Fischer konvenció a maga idejében nagy elõrelépést jelentett, segítségével vált
lehetõvé a cukrok és aminosavak rendszerezése és térszerkezetük meghatározása. Bo-
nyolultabb vegyületek esetében alkalmazása nehézségekbe ütközik. Gondoljuk meg,
hogyan lehet pl. egy alkaloidot szerkezetileg a glicerinaldehidre visszavezetni! Szükség
volt a királitás egyértelmû és egyszerû meghatározására egy általánosabb, könnyebben
kezelhetõ rendszerre. Erre a Cahn-Ingold-Prelog (CIP, vagy az R-S) konvenció nyújt
lehetõséget. A Cabcd királis molekula jellemzésére a központi szénatomhoz kapcsolódó
ligandumokat rangsorolja. Minél nagyobb a szénatomokhoz kapcsolódó atom rendszá-
ma, annál nagyobb rangú. Izotópok esetén a nagyobb atomsúlyú lesz a nagyobb rangú.
Ha a királis szénatomhoz nem egy  atom, hanem atomcsoport kapcsolódik, akkor a
kapcsolódó atomok szubsztituenseit is figyelembe kell venni rendszámuk szerint.

A leggyakrabban kapcsolódó atomok és atomcsoportok rangúsága:

J>Br>Cl>F>OH>NH>CHO>CH>OH>COOH>CN>C�CH>CH>H

Hogyan állapítjuk meg egy optikailag aktív szén-
atom királitását? Vegyük példaként ismét a
glicerinaldehidet. Állapítsuk meg a rangsorolást (1-2-3-
4) a fenti sorozat alapján.
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A modellt úgy kell elfordítsuk, hogy a H-atom amelynek a prioritása a legkisebb, a
megfigyelõtõl a legtávolabb essen. Ezután a csökkenõ rangsort követve megállapítjuk,
hogy a szubsztituensek az óramutató mozgásával egy irányban vagy ellenkezõ irányban
vannak. Ennek függvényében a központi szénatom királitása R vagy S lehet.

Fontos megemlíteni azt is, hogy az R illetve S jelölés csak abban az esetben alkal-
mazható, ha ismert a vegyület abszolút konfigurációja. Ha csak a relatív konfiguráció
ismert, az R* illetve S* jelölést alkalmazzák.

Mit kell tudnunk az abszolút és relatív konfigurációról?
Láttuk, hogy a poláros fény síkját a sztereoizomérek jobbra illetve balra forgatják el.

Most már tudjuk, hogy mindez semmit sem mond a modell abszolút konfigurációjáról.
Ennek meghatározása kizárólag fizikai módszerekkel lehetséges. Az elsõ ilyen mérést
Bijvoet végezte.

Ezzel szemben a relatív konfiguráció egy összehasonlításból következik és arra ad
választ, hogy a vizsgált királis vegyület milyen viszonyban van a vele kapcsolatba hoz-
ható anyag konfigurációjával. Utóbbinak nem szükséges ismerni az abszolút konfigurá-
cióját. Az összehasonlításra kémiai reakciók útján is eljuthatunk, ahogy ezt E. Fischer
tette a cukrok és aminosavak esetében.

A sztereokémiában elért eredményeikért az utóbbi évtizedekben több kutatót jutal-
maztak Nobel-díjjal. Ez is mutatja a tudományág rendkívüli elméleti és gyakorlati
jelentõségét.

A következõkben néhány sztereoizomér eltérõ biológiai tulajdonságait ismertetjük.
Az elsõ ilyen közlemény 1886-ban jelent meg. Szerzõje az aszparagin

HOOCCH(NH2)C(O)NH2 jobbra illetve balra forgató enantiomérjét vizsgálva azt
találta, hogy a (+) édes ízû, míg a (-) íztelen. Az N-aspartilfenilalanin-metilészter két
királis szénatommal rendelkezik.
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Az L,L-izomért szintetikus édesítõszerként ismerik, ez 100-szor édesebb mint a cu-
kor. Az L,D-diasztereomér ezzel szemben keserû.

Igen érdekes a rovarok sztereoizomer feromonokkal szembeni viselkedése. Tény,
hogy a feromon aktivitása már akkor is lényegesen csökken, ha 1% idegen enantiomér
kerül a termékbe, mint pl. a következõ lakton es etében:
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Az illatanyagok sztereoizomérjeinek olfaktikus hatásában megnyilvánuló különbsé-
gek a dohány és illatszeripar figyelmét is felkeltették.

A szintetikus mentol lehetséges 8 sztereoizomérjébõl csak z - (-)-mentol rendelkezik
a megfelelõ tulajdonságokkal, a többi izomer egyik-másika egyenesen kellemetlen szagú.
Hasonló eltéréseket észleltek más terpének vagy terpenoidok esetében is. Az S(+)-
carvon a kömény fõ illatanyaga, míg az R(-) carvon menta illatú.
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1R,3R,4S -(-)-mentol R-(-)-carvon

A szintetikusan elõállított élelmi-
szeradalékok elõállításánál is adódnak
sztereokémiai problémák. Gyakran ad a-
golnak aminosavakat lisztbõl készült ter-
mékekbe. Enzimatikus úton csak az L –
enatiomér bontható, a D-aminosav válto-
zatlan marad. Ezért szükséges volt olyan
ipari eljárások kidolgozására, amelyek L-
aminosavakat eredményeztek.

Ma már pl. az L-lisin évi termelése jóval meghaladja a 10.000 tonnát.
Bár az élõ szervezetek többségében a fehérjék építõkövei L-aminosavak, ismertek

olyan peptidek is amelyek D-aminosavakból épülnek fel, mint az antrax (lépfene)
bacillus esetében. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a lépfene rendkívül nehezen
küzdhetõ le: a fagociták nem képesek D-aminosavak asszimilálására.

Viszonylag új keletû a növényvédelemben alkalmazott vegyületek sztereo-
izomérjeinek elválasztása. A Carpropamid nevû fungicid hatóanyaga (1RS,3SR,1’RR)-
2,2-diklór-N-/1-(4-klórfenil)etil/1-etil-3-metil-ciklopropancarboxamid), amit a racém
ciklopropánszármazék és az R-(+)-p-klórfenilamin kölcsönhatás ából nyernek. Az S-
konfigurációjú aminnal képzett vegyület biológiai hatása elhanyagolható.
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Racém elegy R(+)-p-klórfenilamin

A fenti példánál az 1RS stb. jelölés azt mutatja, hogy a vegyület az R(+) amin és a racém
ciklopropán savkloridjából keletkezett.

Meg kell említenünk egy biosztimulátort, amely S-(+) enatiomere aktív, míg R-(-)
antiauxin hatású:

Br

O COOH

CH3H

S-(+) (2-bromfenoxi) propionsav

Hasonló eltéréseket figyelhetünk meg olyan molekulák esetében is, melyeknél az
optikailag aktív központ heteroatom. Az R(RO)P(O)X szerkezetû foszforvegyületek
esetében az enatiomerek antikolinészteráz aktivitása lényegesen különbözik.

Különösen fontos a sztereoizomerek tanulmányozása a gyógyszerkémiában. Bár
már a múlt század negyvenes éveiben észleltek különbségeket az enatiomérek biológiai
hatása között, pl az equilein nevû ivarhormon esetében, csupán 1960. után kezdik ku-
tatni ezt a kérdést. Ennek egyik elindítója az ú.n. talidomid botrány. Ez a vegyület
nyugtató, igen jó eredményeket adott a terhességi hányás leküzdésében, de a racemát
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súlyosan károsította a magzatot, (a gyerekek csökevényes végtagokkal születtek). A
teratogén hatást az S-(-) enatiomér hordozza, míg az R-(+) hatástalan.
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equilein  S-(-)-talidomid

Az 1-metil-5-fenil-5-propilbar-
bitursav egyik enatiomere hasznos
nyugtató, míg a másik görcsös
állapotot idéz elõ. Ma már kötelezõ
minden királis gyógyszer sztereo-
izomérjeinek vizsgálata, e nélkül
forgalmazását nem engedélyezik.

Megjegyzendõ, hogy ismerünk olyan eseteket is, mikor az enantiomérek biológiai
hatása nem különbözik egymástól, sõt a racemát lehet hatásosabb, mint az összetevõk
aktivitása külön-külön.

A szintéziseknél keletkezõ racemátok fele szerencsés esetektõl eltekintve inaktív,
vagy egyenesen káros hatású. Például a kloramfenikol nevû antibiotikumnak csak az ú.n.
treo-formája: (-)-2(R)-diklór-acetamido-1(R)-p-nitrofenilpropándiol-1,3 aktív, a (+)anti-
podnak nincs antibiotikus hatása. Hogy a termelés felét ne veszítsék el, ezt racemizálják,
majd a racemátot választják.
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Klorámfenikol 1-metil-5-fenil-5-propilbarbitursav

A felsorolt példákból latható, hogy a sztereokémia egyike a kémia legdinamikusab-
ban fejlõdõ ágazatának, megvalósításai szép példái az elmélet és a gyakorlat összekap-
csolódásának.

Hantz András

Pascal és assembler

Nagyobb, komplexebb programok írásakor szükségünk lehet assembler , gépi kó-
dú utasítások használatára magas színtû programozási nyelvek keretén belül. A Borland
Pascal nagyon megkönnyíti a nyelv gépi szintû felhasználását is. A kapcsolat többféle-
képpen valósulhat meg: 1. Registers típusú változók használatával, 2. Inline direktíva
segítségével, 3. A belsõ assembler  segítségével, 4. Külsõ .OBJ állomány
hozzáfûzésével.

1. A Registers típus

A Registers típus a DOS unit egyik típusa. Ez a típus az összes regisztert deklarálja:
type

Registers = record
  case Integer of
  0: (AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, DS, ES, Flags: Word);
  1: (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH: Byte);
end;


