
Ne feledd,  nemcsak hecc az adatlopás, hanem hatalmi téboly, és a terrorista őrület is 
fel  tudja használni ezeket az adatokat, s téged is kényszeríthetnek tudásod kiadására. 
Egy esetleges atom, vagy biológiai háború kirobbantása neked sem lehetne érdeked, 
mert azt te sem élnéd túl. 

5. Noha a banki, pénzügyi rendszerek nem érzékenyek, azok módosítása éppen 
olyan, mindha fegyverrel  rabolnál bankot. A következményei is ugyanazok! 

6. Amit megtudtál az egyes számítógépes renszerekről, az nem lehet üzleti alku 
tárgya. Csak egymás közt adható tovább, mert különben terroristák, ipari, vagy poli-
tikai kémek célpontjává válsz! 

7. Vírus és másolásvédelem írásához sem pénzért, sem pedig szívességből senki-
nek ne nyújts segítséget! Ha valakit ilyesmin kapsz, tegyél meg mindent az általa 
okozott kár következményeinek enyhítésére. 

8. Lépj fel  minden olyan jelenséggel, vagy cselekedettel szemben, amely az in-
formatikai  társadalom stabilitását veszélyezteti, ne rombold, hanem járulj hozzá 
konstruktívan. A magánszféra  számítógépes ellenőrzését azonban, saját eszközeid-
del, minden módon akadályozd meg! 

9. Másolásvédett program védelem nélküli verzióját ingyen add oda annak, aki 
kéri, hogy minél kevesebb programot tudjanak védetten eladni. 

10. Ha védett program feltörését  kérik, tedd meg, ha tudod. Ha nem megy, keresd 
meg azt, aki képes rá. A felhasználót  se vágd meg, mert nem illik komoly hasznot húzni 
olyan dologból, amit magad is elítélsz! 

11. Másolásvédelem nélkül, elérhető áron forgalmazott  programot olyannak ad-
ni, aki azt nyugodtan megvehetné, illetlenség. Mit szólnál hozzá, ha az általad készí-
tett, olcsó programokból minimális bevételed sem lenne? A védelmeket leszedő 
programokat viszont, mindig ingyen add tovább! 

12. Egy program rendszerüzeneteit átírhatod, de a szerzői jog jelzését átírni 
tiszteletlenség. Különösen erkölcstelen dolog az ilyen programot sajátként árusítani. 

Könyvészet: 
1. McAfee Associates - Scan89b.Doc 1992. 
2. McAfee Associates - Clean89b.Doc 1992. 
3. Kis János - Szegedi Imre; Új Víruslélektan, Cédrus kiadó 1991. 
4. Chip Magazin 1992 januári, februári,  májusi számok. 

VÁSÁRHELYI JÓZSEF 

SZERVES VEGYÜLETEK SZTEREOKÉMIÁJA* 

I. Bevezetés 
A molekulák térbeli képződmények. Fizkai és kémiai tulajdonságaikat nem csu-

pán a molekulák atomjait összekapcsoló kötések jellege és sorrendje, vagyis konsti-
túciója határozza meg, hanem atomjaik térbeli elrendezése is. A vegyületek 
térszerkezete kihatással van a velük kapcsolatos biológiai jelenségekre is. Mindez 
indokolja a szerves vegyületek sztereokémiája iránti nagy érdeklődést. Ezt igazolja e 
kérdéskör tanulmányozásának és leírásának szentelt tudományos közlemények és 
könyvek nagy száma. Sajnos, a szerves kémiát tárgyaló líceumi tankönyvek csak váz-
latosan érintik a sztereokémiái vonatkozásokat. Hiányzik az egységes értelmezés, 
tudományos osztályozás és nómenklatúra, valamint néhány olyan alapfogalom  beve-
zetése, amely elősegítené a tanulók számára a sztereoizomeria jelenségének a megér-
tését. 

Ez a cikk azt a célt tűzte ki, hogy tisztázza az alapvető sztereokémiái fogalmakat, 
* Elhangzott a Kovásznai Nyári Egyetemen, 1992 - ben. 
Megjegyzés: Az ábrák alatt szereplő számok egy-egy vegyületet jelölnek. 



betekintést nyújtson a sztereoizoméria osztályozásába, a sztereoizomerekmegkülön-
böztetésére és leírására alkalmazott sztereokémiái képletekbe és az új sztereokémiái 
nómenklatúrába. 

A sztereokémia alpjait 1874-ben, egymástól függetlenül,  vant'Hoff  és Le Bel ve-
tették meg a szén tetraéderes vegyérték-konfigurációjáról  és a sztereoizoméríáról 
szóló elméletükkel. Ezt az elméletet hetvenhét évvel később kristályos szénvegyületek 
röntgendiffrakciós  vizsgálatával közvetlenül és szabatosan is igazolják. Az időközben 
felgyűlt  kísérleti adatok sokasága (például a cukrok sorában észlelt izomériajelensé-
gek értelmezhetősége) igazolta a négyligandumos szénatom tetraéderes vegyértéko-
rientációjának helyességét. 

Az ötvenes években kifejlődött  konformációanalízis  új szempontokat hozott a 
sztereokémia területén. Ez jelenti a sztereokémia második korszakát. 

II. Sztereokémiái alapfogalmak 
1. Szerkezet. A szerves kémia a vegyületek leírására különböző fogalmakat  hasz-

nál. Az első fogalom,  amellyel szembe találjuk magunkat, a szerkezet. Ez a kifejezés 
általános fogalom,  az anyag szerveződésének bármely formájával  kapcsolatosan 
használhat juk.(Kerüljük a struktúra, struktúr-, strukturális szavak használatát!). 

2. Izoméria. Izomériatípusok: Aszerveskémia már korai szakaszában felismeri 
az izoméria jelenségét. A korszerű megfogalmazás  szerint: az azonos összegképletű, 
de atomjaikat összekapcsoló kötések jellegében, sorrendjében, vagy atomjaik térbeli 
elrendeződésében különböző vegyületeket izomereknek nevezzük. 

például: 

* A térbeli elrendeződést ábrázoló képletekben a normális vastagságú kötések a 
síkban találhatók, a szaggatottak a papír síkja mögé, a vastagítottak a papír síkja elé 
irányulnak. 

Azokat az azonos összegképletű vegyületeket, amelyek atomjaikat összekapcsoló 
kötések jellegében és sorrendjében különböznek, konstitúciós izomereknek nevez-
zük. A jelenség neve konstitúciós izoméria. Például: 

konstitúciós izomerek 

Amint azt a fenti  példa is szemlélteti, a konstitúciós izomereket kétdimenziós 
képletekkel egyértelműen megkülönböztethetjük. További példaként említhetjük a 
lánc-, helyzeti-, egyensúlyi- és vegyértékizomériát, amelyek a konstitúciós izomerek 
különböző változatait képviselik. 

Az olyan izomereket, amelyek csak atomjaik térbeli elrendeződésében különböz-
nek, sztereoizomereknek, a jelenséget pedig, sztereoizomériának nevezzük. Pl.: 



A sztereokémia két különböző mélységű fogalmat  használ a tárgykörébe tartozó 
izoméria leírására, a konfigurációt  és a konformációt.  Tisztázzuk mindenekelőtt 
ezeket a fogalmakat. 

3. A konfiguráció  a klasszikus értelmezés szerint egy adott konstitúciójú mole-
kula atomjainak térbeli elrendeződését jelenti, azzal a megkötéssel, hogy nem tekin-
tendők különbözőnek azok a változatok, amelyek közt az eltérés csak egyszeres 
kötések körüli elcsavarodásra vezethető vissza. 

A térszerkezet ábrázolása. A molekulák konfigurációjának  szemléltetésére há-
romféle  lehetőségünk van: 

-Térszerkezeti modellek. A régebbi, rudas gömbmodellek elsősorban a kötési 
irányokat szemléltetik, míg az újabb keletű, a valóságot jobban megközelítő Stuart-
Briegleb modellek az atommagok távolságát (vagyis a kötéshosszt), az atomok mére-
tét és a kovalens kötéseket alkotó elektronok pályáinak a térben irányított 
összeolvadását is tükrözik (ezek részletes leírásával nem foglalkozunk). 

-Perspektivikusképletek.  Atérszerkezeteknek síkban való ábrázolására külön-
böző perspektivikus képletek használatosak. Az aszimmetriás szénatomot tartalmazó 
molekulák ábrázolásakor vagy az aszimmetriás szénatom kötőirányait tüntetik fel 
(3a és 3b), vagy a körülötte megszerkeszthető tetraédert tüntetik fel  (3c és 3d). Példá-
ul, a glicerinaldehid kétféle  ábrázolási módja: 

A gyűrűs vegyületeknél fellépő  sztereoizoméria feltüntetése  végett a gyűrű síkját 
a papír síkjában képzeljük el. A gyűrűt alkotó atomokhoz kapcsolódó ligandumok 
közül a gyűrűsík elé irányulókat vastagított vonallal, a sík mögé irányulókat pontozott 
vonallal kötjük (5a és 5b). 

Ugyanüyen alapon szerkesztjük meg a kettős kötést tartalmazó sztereoizomerek 
képletét is, amelyekben a nem hibrid p pályák tengelye által meghatározott síkot a 
papír síkjában levőnek tekintjük. A kettős kötésű atompárhoz közvetlenül csatlakozó 
atomokat tehát, arra merőlegesen, a papír síkja mögé (pontozott vonal) vagy elé (vas-
tagított vonal) irányulónak tekintjük (2c és 2d). 

A kettős kötésű vegyületek ábrázolására szokásosabb az a mód, amelynél a ír 
-kötések (p-pályák) síkja merőleges a papír síkjára, a kettős kötésű atompárhoz köz-
vetlenül csatlakozó atomok a papír síkjában fekszenek  (2a és 2b). Például: 

Konfigurációjukban különböző vegyületpárok perspektivikus képletekkel 

Egyes bifenilszármazékok  sztereoizomér iá ja arra vezethető vissza, hogy nagy tér-
kitöltésű, orto helyzetű csoportok meggátolják a két gyűrűt összekötő egyszerű kötés 



körüli elcsavarodási. A perspektivikus képletben (6a és 6b) az egyik gyűrűt a papír 
síkjában, a másikat ettől bizonyos szögértékkel elfordítva  képzeljük el: 

-Projektív képletek. A térszerkezeti 
modelleknek megfelelő  szabály szerinti (E. 
Fischer, Freudenberg és Wohl) síkba való 
vetítése révén jutunk a projektív képletek-
hez. Ezek a képletek (pl. 3e és 3f)  az előbbi-

eknél jóval egyszerűbbek, kényelmesebbek. A vetített képletek is alkalmasak a konfi-
guráció leolvasására. A vetítési szabály ismertetésére a későbbiekben kerül sor. 

Sztereolzomerek ábrázolása 
vetített képletekkel 

A konformáció  meghatározására többféle  né-
zet alkuit ki. 

- Klasszikus értelmezés szerint egy adott konfi-
gurációjú molekula konformációi  az atomok térbeli 
elrendeződésének olyan változatai, amelyek közt az 
eltérés csak az egyszeres kötések körüli elcsavaro-
dásra vezethető vissza (4a és 4b). 

- Általánosabb megfogalmazás  szerint a konformáció  a molekula szabatosan 
megadott geometriai állapota, vagyis az atomok térbeli helyzetének leírása kötéstá-
volságok, kötésszögek és torziósszögek segítségével. 

A konfigurációjukban  különböző sztereoizomerek egymásba alakításához köté-
seknek kell elhasadniok, és az eredeti konstitúció megőrzésével más módon kell léte-
sülniük. Ez az egymásba való átalakulás viszonylag nagy aktiválási szabadentalpiát 
igényel, ezért a különféle  konfigurációjú  molekulaféleségek  egymástól elválasztha-
tók. 

A különböző konformációk  egymásba való alakulása viszont, rendszerint kis ak-
tiválási szabadentalpiát igényel, így a különböző konformációs  elrendeződéseket 
(úgynevezett konformereket),  ha elválasztásuk egyáltalán lehetséges, könnyen egy-
másba alkíthatjuk. 

A konformációs  változások általában változatlanul hagyják egy vegyület konfigu-
rációját, de előfordul,  hogy a konformáció  megváltozása (egyszeres kötés körüli el 
csavarodás révén) konfigurációváltozással  jár (például, a bifenilek  aril-aril kötése 
körüli, 90 foknál  nagyobb elfordulása). 

Célszerű, ha a konfigurációt  és a konformációt  egymást kiegészítő fogalomnak 
tekintjük. A konfiguráció  elsősorban kvalitatív tulajdonság (a molekula alkalmasan 
kiválasztott csoportjainak bizonyos szabályok szerint megállapított sorrendje !). A 
konformáció  viszont, kvantitatíve is jellemezhető (kötéshosszak, torziós szögek 
megadásával). A molekulák konformációjának  tanulmányozása legegyszerűbben 
modellek segítségével történhet. A síkban való ábrázolásra kétf  éle képletet alkalmaz-
hatunk: a fűrészbak  ábrákat és a Newmann-vetületeket. 

- Fűrészbak ábra a perspektivikus ábrázoláshoz áll közel (4a és 4b, 7a és 7b). 
- A Newmann-vetület szerkesztésekor a molekulát a két atomot összekötő kötés 

irányában tekintjük. A hozzánk közel eső szénatomot pont, a távolit kör jelképezi. A 
közeli kötéseket a kör középpontjából kiinduló vonalak, a távolabbi atom kötéseit 
pedig, a kör kerületéről kiinduló vonalak ábrázolják (4c és 4d, 7c és 7d). 

Adott konstitúciójú vegyületek különböző konformációit  szemléltető képletpá-
rok: 



A ciklohexán gyűrűje a szén tetraéderes kötésirányainak torzulása nélkül két féle 
konformációban  létezhet: szék- és kádalkatú gyűrű formájában  (8a és 8b). 

III. A sztereoizoméria osztályozása 
A sztereoizomériának két fő  csoportját különböztetjük meg: az enantiomériát és 

a diasztereomériát. 
Az olyan molekulákat, amelyek egymás tükörképei, de nem azonosak, enantio-

mereknek, a jelenséget pedig, enantiomériának nevezzük. Minden olyan sztereoi-
zomer vegyületpárt, amely nem felel  meg a tükörképiség kritériumának, 
diasztereomérnek nevezzük. 

Mivel egy tárgynak csak egyetlen tükörképe lehet, ezért egy adott vegyületnek 
csak egy enantiomér je lehet. Az azonos konstitúciójú vegyületekből képezhető dias-
ztereomérpárok száma viszont, a vegyület bonyolultságától függ,  és bizonyos esetben 
(például: a szteroidok esetében) több száz is lehet. 

1. Enantiomérla vagy tükörképi Izoméria. Az enantioméria szekezeti feltéte-
le a kiralitás. Azt a tulajdonságot, hogy egy tárgy nem azonos a tükörképével, kirali-
tásnak nevezzük. Egy tárgyat, mint például, egy adott konfigurációjú  és 
konformációjú  molekulát, királisnaknevezünk, ha aznem azonos, és a királlsnak, ha 
azonos a tükörképével. Ez az elnevezés a görög kheir=kéz szóból ered, és arra utal, 
hogy egy adott királis molekula olyan viszonyban van a tükörképével, mint a jobb kéz 
a bal kézzel, nem hozhatók fedésbe  egymással (1. ábra). 

1. ábra: Egymással fedésbe nem 
hozható tükörképi párok 

Minden királis molekula optikailag aktív vegyület molekulája, a poláros fény  sík-
ját meghatározott szögértékkel elforgatják.  A tükörképi párok, vagyis az enantiome-
rek (régebbi néven antipódok) tulajdonságai egymástól csak az optikai forgatás 
irányában térnek el. Például, a tejsav enantiomérpár egyikének (a) a fajlagos  forgató-
képessége [α ]D=+3,8 fok,  a másikénak -3,8 fok.* 

- Centrális kiralitás. A kiralitás a molekulák meghatározott térszerkezetével 
hozható kapcsolatba. Minden aszimmetrikus molekula királis, vagyis optikailag ak-

* A fajlagos  forgatóképesség  ([α ]D ) adott vegyületre jellemző állandó. Értéke az 
alábbi összefüggés  alapján határozható meg: α= [α]d . / . ρ , ahol: 
α - az elfordulás  szöge (polariméterrel határozható meg) 

/ - az átsugárzott réteg vastagsága dm-ben 
p - az oldat sűrűsége (g /100 cm*oldat) 



tív molekulát alkot. Az aszimmetria minden fajta  szimmetria hiányára utal. Egy 
adott konfigurációjú  és konformációjú  molekula akkor aszimmetrikus, ha nincs 
egyetlen szimmetria eleme sem (szimmetria síkja, centruma vagy tengelye). A szerves 
molekulák aszimmetriája legtöbb esetben egy, vagy több aszimmetrikus szénatom 
jelenlétének tulajdonítható. Az aszimmetrikus atom jellemzője, hogy tetraéderesen 
kötődik négy különböző atomhoz, vagy csoporthoz. Az aszimmetrikus atomot kira-
litáscentrumnak is nevezzük. 

A kiralitás centrum szerepét bármely tetrakoordinált atom betöltheti. Aszénatom 
(a) mellett szerepelhet szüícium (b), nitrogén (c), kén (d): 

Amint a fenti  példákból látható a centrális atom lehet semleges (a,b és d), vagy 
töltéses (c), sőt, az egyik ligandum szerepét kötetlen elektronpár is betöltheti (d). 

Megjegyzendő, hogy nem minden királis moleku-
la aszimmetrikus. Például, királisak a csupán szim-
metriatengelyt tartalmazó molekulák: E képlet sze-
rinti modellnek C2 szimmetriatengelye van, nem 
aszimmetrikus, de királis, ezért optikailag aktív ve-
gyület molekuláját szemlélteti. 

transz-1,2-díklór-clklopropán 

Síkba vetített képletek. A kiralitáscentrumot tartalmazó vegyületek molekulái 
előnyösen ábrázolhatók síkban az Emil Fischer által javasolt projektív képletek se-
gítségével. A síkba való vetítésnél úgy járunk el, hogy a molekula főláncát  (több királis 
centrum esetén azt a láncot, amely a legtöbb centrumot tartalmazza), függőleges 
irányban kiterítjük oly módon, hogy a főlánchoz  csatlakozó szubsztituenseket a papír 
síkjából kiemelkedőnek képzeljük el. Az eljárást a glicerinaldehid (3) példáján mu-
tatjuk be: 

2. ábra: a. konfigurációt megváltoztató műveletek 
b. konfigurációt megőrző műveletek 

A függőleges  vetületet adó kötésirányok a pa-
pír síkja mögé (lefelé),  a vízszintes vetületek felfe-
lé mutatnak. 

Jegyezzük meg, hogy a projektív képletek el-
forgatása  és átrendezése megváltoztathatja a kon-
figurációt.  így, két szubsztituenst felcserélve 
(általában páratlan számú szubsztituens csere), 

vagy a képletet 90 fokkal  elforgatva,  az ellentétes konfigurációjú  izomerhez jutunk 
(2. ábra). Kétszeres (általában páros számú) szubsztituens csere, vagy 180 fokos  elfor-
dítás (vagyis a képlet fejtetőre  állítása) visszavezet az eredeti enantiomrehez: 



Két, vagy több kiralitáscentrumot tartalmazó molekulák. A lehetséges ste-
reoizomérek száma nő a kiralitáscentrumok számával. A két kiralitáscentrumos al-
dotetróznak két enantiomerpárja, tehát négy sztereoizomerje van: 

A három kiralitáscentru-
mos aldopentózból nyolc szte-
reoizornert (négy 
enantiomerpárt) vezethetünk 
le. Általában, ha n a kiralitás-
centrumok száma, a sztereoizo-
merek számát (N) a következő 
képlet fejezi  ki: 

N = 2n 

a - b ós C-d tükörképi (enantlomer) párok 
a-C, a - d b-C és b - d dlasztereomrepárok (nem 

tükörképi sztereoizomerek 

- Axiális kiralitás. Vannak olyan királis molekulák is, amelyek nem tartalmaz-
nak aszimmetrikus szénatomot, és a kiralitásuk a szubsztituenseiknek egy képzelet-
beli tengely körüli elrendeződésével jellemezhető. Ezek egyik csoportját az 
1,3-diszubsztituált alléneknél fellépő  izoméria alkotja. Szerkezetükre jellemző, 
hogy az allénmolekula két végén lévő két-két ligandum egymásra merőleges síkban 
található. Az ilyen molekulák két optikai izomer formájában  léteznek: 

Allénizoméria Propadién-1,3-dikarbonsav enantiomerpár 

A spiránok egyes diszubsztituált származékainál fellépő  axiális kiralitás ugyan-
olyan okokra vezethető vissza, mint a diszubsztituált allénszármazékoknál. 

Diszubsztituált spiránok kiralitása 

Ugyanebbe a csoportba soroljuk az úgynevezett, atropizomériát is. Ez arra vezet-
hető vissza, hogy egyes vegyületekben nagy térkitöltésű csoportok meggátolják az 
egyszeres szén-szén kötés körüli elcsavarodási. Ilyen vegyület, például, a 6,6'-dijód-
bifenil-2,2'-dikarbonsav  (6): 

Atropizomerek 
- Csavarok kiralitása. A láncmolekulákból felépülő  csavarok, vagy hélixek, 

szabályos megjelenésük ellenére is, két tükörképi alakban, mint jobb- és balmenetes 
csavarok fordulnak  elő. Ezek kiralitása belső felépítésüktől  függetlenül  definiálható, 
a csavar menetirányának a megadásával. Például, a nukleinsavak kettős hélixe jobb-
menetű, ugyanilyen irányúak az L-aminosavakból felépülő  fehérjék  a -hélixei is. A 



jobbmenetes csavarok irányát pozitívnak (jele P, azaz plusz), a balmenetes csavarokét 
pedig, negatívnak (jele M, azaz mínusz) tekintjük. 

- Abszolút és relatív konf  iguráció.Akiráiis vegyü-
letek térszerkezetét a konfigurációval  jellemezzük. 
Enantiomerek konfigurációját  ellentétesnek nevezzük. 

Abszolút konfiguráció:  a szubsztituensek, egy vagy 
több elemre (például, kiralitáscentrumra) vonatkoztatott 
térbeli elrendeződését írja le. Az abszolút konfigurációt 
csupán kémiai módszerekkel nem lehet megállapítani. 

3. ábra: csavarok kiralitása Első ízben -röntgendiffrakciós  módszer alkalmazásával-
1951 -ben sikerült abszolút konfigurációt  meghatározni. 

A relatív konfiguráció  fogalmát  E. Fischer vezette be (1981) a cukrok térszer-
kezetének tanulmányozása során. Rokonszerkezetű vegyületeket alakított át olyan 
kémiai reakciókkal, amelyek az aszimmetriás szénatomot közvetlenül nem érintet-
ték. Ilyen értelemben, a relatív konfiguráció  valamely vonatkozási alapul választott 
királis vegyület konfigurációjához  viszonyított térszerkezetet jelenti. Például: 

E reakciók alapján állít-
hatjuk, hogy a balraforgató 
(-)-glicerinsav és a balrafor-
gato (-)-tejsav a jobbrafor-
gató (+)-glicerinaldehiddel 
azonos konfigurációiúak. 

A relatív konfiguráció  kifejezést  használjuk egy molekula különböző atomjaihoz 
kapcsolódó szubsztituensek egymáshoz viszonyított helyzetének leírására is. 

A konfiguráció  jelölésére kezdetben a (+) és (-) illetve d és 1, később a D é s L betű 
szolgált. Az utóbbi jelölésmód a cukroknál és az aminosavaknál ma is használatos. A 
D például, azt jelenti, hogy a kérdéses kiralitáscentrum konfigurációja  a (+)-gliceri-
naldehidével megegyező. Ez a jelölési mód nem használható általánosan, mert csak 
analóg szerkezetű vegyületek esetében lehetséges a kiralitáscentrum konfigurációjá-
nak a glicerinaldehidére való visszavezetése egyszerű kémiai reakciók segítségével. 

1956-ban Cahn,Ingold és Prelog javaslatára olyan új módszert vezettek be a 
konfiguráció  jelölésére, amely alkalmas mind a kiralitáscentrummal rendelkező, 
mind a kiralitáscentrum nélküli vegyületek jelölésére (C.I.P. konvenció). Az egyik 
enantiomer konfigurációjának  jelölésére az (R), a másikéra az (S) szolgál. 

Kiralitáscentrummal rendelkező molekulák esetében az eljárást közvetlenül a 
szerkezet háromdimenziós modelljére alkalmazzuk. A konfiguráció  ismeretében a jel 
hozzárendelése két lépésben történik. 

1. Az aszimmetrikus szénatomhoz kapcsolódó ligandumokat (atomokat és cso-
portokat) meghatározott szabályok szerint rangsoroljuk, és 1, 2, 3, 4 számokkal 
látjuk el csökkenő rangsor szerint. 

2. A molekula modelljét arról az oldalról szemléljük, amely a legkisebb rangú 
ligandumtól távol van. Ezután, ha az 1, 2 és 3 ligandumok sorrendje az óramutató 
járásával megegyezik, az enantiomer nevét (R)-elótaggal (latin rectus=jobb) látjuk el. 
Ha a ligandumok sorrendje ezzel ellentétes, az (S)-szimbólumot alkalmazzuk (sinis-
ter=bal). 

Az atomokat csökkenő rendszám szerint állítjuk rangsorba. Például: 

Ha ligandumként többatomos csopor-
tok is szerepelnek, először a királis szén-
atomhoz közvetlenül kapcsolódó atomo-
kat kell rangsorolni. Például: 



1 - fluor-1 - klór-etán 

Itt a rangsor: Cl > F > C (a CH3 -ból) és >H 

Ez esetben a CH3 hidrogénjeivel már nem is kell törődnünk, mert 
nincs szükség a rangsor felállítására.  A fenti  képlet (S)-konfigurációnak  felel  meg. 

Ha azonos atomok is kapcsolódnak a királis centrumhoz, például, a 2-klór-propá-
nol esete: 

A két szénatom közti döntés a szénatomokhoz kapcsolódó atomok alapján törté-
nik: 

Mivel O > H, tehát a végleges rangsor: Cl > -CH2OH > CH3 > H , tehát, a 

enantiomer (R) - konfigurációjú. 

A rangsorolás szempontjából az atomoknak a minősége és nem a 
száma az elsődleges. Egyetlen nagyobb rendszámú atom többet jelent, mint két, vagy 
három kisebb rendszámú. Például: mert a klór atom rendszá-

na nagyobb mint az oxigéné. 

Azonos minőségű, de különböző számú atomokat tartalmazó ligandumok esetén 
a rangsort a legnagyobb rendszámú atomok száma alapján döntjük el. Például: 

A szénatomokhoz kapcsolódó atomok száma gondolatban mindig kiegészítendő 
négyre. Ez, a kettős és a hármas kötésben szereplő atomok megkétszerezésevei, illetve 
megháromszorozásával érhető el. 

Az egyes kötésű atomot, tehát, a rangsorban megelőzi az ugyanolyan minőségű 
kettős kötésű, vagy hármas kötésű atom. Például: 



Axiális kiralitású molekulák konfigurációjának  jelölésekor a modellt egy ten-
gely irányában megnyújtott tetraédernek tekintjük és a tengely bármely irányából 
szemlélhetjük. A ligandumok közül a közelebbiek mindig magasabb rangúak, mint a 
távolabbiak. A párokon belüli rangsort a már ismertetett módon döntjük el. Például: 

A C.I.P. konvenció nagyjából azonos eredményt ad a Fischer-féle  leszármaztatási 
elvű nómenklatúrával, ugyanis, kevés kivétellel, a D-konfiguráció  (R)-sorbeli enanti-
omernek, az L-konfiguráció  pedig, (S)-sorbelinek felel  meg. A két módszer közt nincs 
logikai összefüggés,  ezért sok az eltérés is. így például, a fehérjékből  nyert L-cisztein 
(R)-konfigurációjú: 

A konfiguráció  jelét a projektív képletből ismegállapíthatjuk. Ehhez, páros számú 
cserével (hogy a konfiguráció  ne változzon meg) úgy rendezzük át a ligandumokat, 
hogy a 4. számú lent, a 2. számú fent  legyen. Ezután megállapíthatjuk az 1, 2, 3 
körüljárási irányt. 

2. Diasztereoméria. Az olyan sztereoizomereket, amelyek egymásnak nem 
enantiomer jei, diasztereomereknek nevezzük. A jelzői alak: diasztereomer, a jelen-
ség pedig, diasztereoméria. 

Két, vagy több királis centrumot tartalmazó vegyületek diasztereomériája. 
A diasztereomerek lehetnek királisak, vagy akirálisak. Például: 

Mindkét vegyület királis, egymásnak 
a diasztereomerjei. 

(2R,3R)-dlhidroxi- (2R,3S)-dihidroxi-
butánsav butánsav 

Diasztereomerek a (+)-borkősav az optikaüag inaktív (akirális) mezo-borkősawal: 

Itt jegyezzük meg, hogy a mezo-borkősav két 
olyan aszimmetrikus szénatomot tartalmaz, ame-
lyekhez ugyanazok a ligandumok kapcsolódnak, 

mezo-borkősav (2R,3R)-borkősav £ két aszimmetrikus szénatom itt ellentétes kon-
(akirális) (királis) figurációjú,azaz2R,3S.Azilyen  sztereoizomerek 

(R)-1,3-  diklór-allén (S)-2-brom  - 2,2-difluor-  bifenil 



optikailag inaktívak és mezo-izomereknek nevezzük. 
Cisz-transz izoméria. A diasztereoizoméria fogalma  kiterjeszthető a cisz-trans2 

izomériára is. A cisz és transz szerkezetre utaló előtagot olyan atomok, vagy csopor-
tok viszonylagos helyzetének jellemzésére használjuk, amelyek vagy egy lánc belse-
jében levő kettős kötésű atompárhoz, vagy egy (síknak tekintett) gyűrű atompár jáhos 
kapcsolódnak. Például: 

A fenti  cisz-transz vegyületpárok aki -
rális diasztereomérek. A cisz és transz je-
lölést a hasonló csoportok viszonylagos 
helyzetének kifejezésére  használjuk. A 
cisz jelölést használjuk, ha az atomok, 
vagy csoportok ugyanazon oldalon, és a 
transz jelölést, ha ellentétes oldalon fog-
lalnak helyet egy vonatkoztatási síkhoz 
(kettős kötés, vagy gyűrű síkjához) viszo- ciklobután-1,3-dikarbonsav 
nyitva. 

Olyan esetben, amikor a cisz és transz jelölés nem egyértelmű, az 1968-ban kidol-
gozott sorrendszabály szerint a Z- és E- előtagot használjuk. E szerűit külön-külön 
rangsoroljuk a kettős kötés (vagy gyűrű) mindkét atomjához fűződő  atompárt a C.I.P. 
konvenció szerint. Ha a rangosabb tagok a vonatkoztatási sík azonos oldalán vannak, 
úgy Z- előtagot alkalmazunk (a német zusammen=együtt kifejezés  után), ha a rango-
sabb csoportok a sík ellentétes oldalán vannak, a megfelelő  jel, az E- (entgegen=szem-
ben). Ezeket a betűket zárójelbe téve, kötőjellel kapcsoljuk a vegyület teljes nevéhez. 

(2E,4Z)-2,4-hexadiénsav 

(2E,4Z)-5-klőr-2,4-hexadiénsav 

Kondenzált gyűrűs vegyületek elnevezésekor két gyűrűhöz közösen tartozó 
telített hídfőatomok  viszonyát, ugyancsak cisz- vagy transz- előtaggal jelöljük, a 
hídfőhöz  kapcsolódó exociklusos atomok, vagy csoportok viszonylagos helyzetének 
megfelelően.  Például: 

(2Z,4Z,6E)-3,7-diklór-4-metil-2,4,6-
oktatriénsav 

Több kettős kötésű vegyület esetén minden egyes Z- vagy E- előtag elé odaírjuk az 
érintett kettős kötés kisebb helyszámát. Például: 



Dr. VARGHA JENŐ 

SZÍNEK, SZÍNES ANYAGOK, SZÍNEZÉKEK 

1. Színek 
A színlátás, a szürkelátással ellentétben, az ember és egyes állatok azon képessége, 

hogy a 400-750nm hullámhossz tartományba eső elektromágneses hullámokat (fény-
hullámokat) minőségüeg megkülönbözteti. A szemünk legbelső részén elhelyezkedő 
retina (ideghártya) fényérzékeny  sejtjei, a csapok (számuk kb. hét millió) biztosítják 
a tárgyak (testek) színekben való látását, vagyis, mint fényérzékelő  receptorok, érzé-
kelik a különböző hullámhosszú fényeket  (míg a mellettük elhelyezkedő, kb. 125 
milliónyi pálcikák a szürkelátásra szolgálnak). A retinán felfogott  fényingerület  a 
bipoláris idegsejtek közvetítésével eljut a központi idegrenszerbe, és végső soron, az 
agykéreg nyakszirti lebenyébe, a látókéregbe jutva tudatosul. A tárgyak, testek szí-
ne, tehát, felfogható  mint fiziológiai  érzet, amelyet a szemünkbe jutó, és az agyköz-
pontban tudatosuló, elektromágneses hullámok keltenek, a behatoló fény 
hullámhosszától függően.  A színek látását különböző elméletekkel próbálják magya-
rázni, ezek közül a legelfogadhatóbb  az úgynevezett, trikromatikus elmélet, amely 
szerint a retina csapsejtjeiben a vörös, zöld és kék színek felfogására  szolgáló fényér-
zékeny pigmentek találhatók, s ezek színkeverő működésével érzékeli a szem az 
összes többi - alap és kevert - színt, amelyek már, mint különálló színek tudatosulnak 
az agyközpontban. 

A minket körülvevő vüág minden részecskéjének egyik jellemző tulajdonsága, a 
színe, ami azt jelenti, hogy az ülető részecskéről (testről) szemünkbe jutott f  énysugár 
(akár visszavert, akár kibocsátott fény)  nemcsak annak formáját,  nagyságát, hanem 
színét is jelzi. 

Fizikai szempontból, a szín egy testnek azon tulajdonsága, hogy fényforrásként 
bizonyos hullámhosszú (X) fényt  bocsát ki (például: a nátriumgőzök sárga színe, X = 
589 nm, a higany Ma színe, stb.), vagy pedig, a látható teljes színképből, bizonyos, 
szerkezetének megfelelő  hullámhosszú fényt  visszatart (elnyel), így a test színét a 
kibocsátott, mostmár hiányos spektrum színeinek elegye, illetve az elnyelt szín, úgy-
nevezett kiegészítő színe adja meg. Ha egy tárgy a teljes, látható színképet (spektru-
mot) sugározza ki (vagy veri vissza), fehér  színűnek látjuk, ha sugárzás nélkül, 
teljesen elnyeli a ráeső spektrumot, fekete  lesz. Színesnek akkor látjuk, ha a megfe-
lelő hullámhosszú fényt  kibocsátja, vagy ennek kiegészítő színét elnyeli (ha például, a 
tárgy elnyeli a 600-605 nm-es zöldet, a tárgyat narancs színűnek látjuk). 

Monokromatikus fénynek  nevezzük az egyetlen hullámhosszból álló fényt. 
Minden hullámhossznak megfelelő  színnek jól meghatározott kiegészítő színe 

van. A kiegészítő színek elegye fehér  színt ad. 


