
1 Sztereoszelektív szintézisek 

2 TULAJDONSÁGOK ANYAGI HALMAZOK SZINTJÉN 

2.3  Abszolút konfiguráció 

Az 1.2.2 fejezetben már tárgyaltuk a sztereokémia alapvető fogalmait, amelyek összefüggésben 

állnak egy molekuláris objektum szerkezetével. A sztereokémiai fogalmak tárgyalása során a IUPAC a 

konfiguráció (sztereokémiai)1 fogalmát akként határozza meg, hogy az egy molekuláris objektum 

atomjainak olyan térbeli elhelyezkedése, amely megkülönbözteti a sztereoizomereket (ez az az izoméria, 

amely nem a konstitúció különbségéből ered). 

A IUPAC az úgynevezett abszolút konfiguráció2 fogalmát úgy határozza meg, hogy az egy királis 

molekula (vagy csoport) atomjainak térbeli elrendezését és annak sztereokémiai leírását adja meg, mint 

például R vagy S. Bár ez a meghatározás egyértelműen összefügg királis molekuláris objektumokkal, 

meglehetősen tömör és figyelmen kívül hagyja azt a tényt (lásd az 1.1.4 fejezetben tárgyaltakat), hogy 

a molekuláris objektum szerkezete és kiralitása molekuláris ("mikroszkopikus") szinten értelmezhető 

fogalmak, míg az anyagok tulajdonságai általában "makroszkopikus" szinten értelmezhetőek. Ebben a 

tekintetben, az enantiomerek, mint királis molekulák különösen érdekesek. Az 1.2.2.2 fejezetben, 

izoméria és izomer viszony megvitatása kapcsán már megállapítottuk, hogy a konstitúciós izomerek 

vagy diasztereomerek az összes tulajdonságaikban különböznek. Az enantiomerek skaláris fizikai 

tulajdonságai azonban azonosak; csupán vektoriális fizikai tulajdonságaikban különböznek (mint 

amilyen például az optikai forgatóképesség). Kémiai viselkedésük akirális anyagokkal szemben azonos, 

csupán királis kölcsönhatásokkal szemben eltérő. Az akirális vegyületek megfelelően jellemezhetőek 

skaláris fizikai tulajdonságaik segítségével (például olvadáspont, forráspont, törésmutató, oldhatóság, 

égéshő, olyan normál spektrumok, mint az UV-VIS, IR, NMR, MS, stb.). Egy konstitúciós izomer pár 

vagy egy diasztereomer pár tagjai tehát könnyen megkülönböztethetőek skaláris fizikai tulajdonságaik 

alapján, ám mivel az enantiomerek királis vegyületek, megkülönböztetésük speciális módszereket 

igényel. Ez az oka annak, hogy az abszolút konfiguráció kifejezést kizárólag királis vegyületek 

jellemzése (enantiomerek megkülönböztetése) során alkalmazzuk, és nem használjuk más típusú 

izomériák (például az E/Z-izomerek) esetében. 

"Makroszkopikus" szinten, a francia tudós, Louis Pasteur már 1848-ban megfigyelte, hogy a racém 

nátrium-ammónium- és nátrium-kálium-tartarát kristályok királisak, és a két aszimmetrikus forma, 

amelyek egymás tükörképei, azonos mennyiségben képződnek.3 A balkezes és jobbkezes kristályok 

szétválogatása után úgy találta, hogy a jobbkezes kristályok oldata jobbra forgat (a lineárisan polarizált 

fényt az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, hasonlóan, mint a borból izolált természetes 

vegyület), míg a balkezes kristályok oldata balra forgat. A két forma fajlagos forgatóképességének 

abszolút értékét azonosnak találta. A két forma egyenlő arányú keverékének nem volt optikai 

forgatóképessége. Pasteur ebből arra következtetett, hogy a kristályokat alkotó molekulák 

aszimmetrikusak, és két egymástól különböző tükörkép formájában léteznek. Azt is megfigyelte, hogy 

a természetből izolálható borkősavban csak a két forma egyike van jelen. 

"Mikroszkopikus", azaz molekuláris szinten Jacobus Henricus van't Hoff és Joseph Achille Le Bel 

1874-ben egymástól függetlenül ismerték fel,4 hogy a szénvegyületek optikai aktivitásának jelensége 

magyarázható azzal, ha feltételezzük, hogy a központi szénatom és a hozzá kapcsolódó négy ligandum 

úgy helyezkednek el, hogy a négy kötés egy tetraéder csúcsai felé irányulnak. Ha a négy ligandum 

mindegyike különböző, akkor két különböző tetraéderes elrendeződés lehetséges, melyek egymás 

tükörképei. 

  

                                           
1  Pure Appl. Chem. 1994, 66, 1077 (Glossary of terms used in physical organic chemistry (IUPAC 

Recommendations 1994, az 1099. oldalon); Pure Appl. Chem. 1996, 68, 2193 (Basic terminology of 

stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996, a 2204. oldalon). 
2  Pure Appl. Chem. 1996, 68, 2193 (Basic terminology of stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996, a 

2197. oldalon). 
3  L. Pasteur, C. R. Acad. Sci. Paris, 1848, 26, 535-538; Anal. Chim. Phys. 1848, 24, 442-459. 
4  J. H. van’t Hoff, Arch. Neerl. Sci. Exactes Nat. 1874, 9, 445-454; J. A. Le Bel, Bull. Soc. Chim. Fr. 1874, 22, 

337-347. 



2 Sztereoszelektív szintézisek 

Az aldohexózok térszerkezetének vizsgálata kapcsán a konfiguráció projektív ábrázolására H. E. 

Fischer által 1891-ben javasolt módszer5 lehetővé tette háromdimenziós struktúrák két dimenziós 

megjelenítését, például a glicerinaldehid két lehetséges konfigurációjának ábrázolását [2.3-1 (A) ábra]. 

Az is nyilvánvaló volt, hogy a gliceraldehid nem azonos tükörképi viszonyban álló két formája közül az 

egyik jobbra forgató (d), míg a másik ugyanolyan mértékben balraforgató (l) kell legyen [2.3-1 (B) 

ábra]. Nem volt egyértelmű azonban, hogy melyik konfigurációhoz melyik optikai forgatás jel tartozik. 

M. A. Rosanoff 1905-ben javasolta6 a Fischer projekciós képlettel jellemzett konfiguráció – forgatás 

összefüggés kiterjesztését a többi vegyületosztályokra, és a D-(+)-gliceraldehid, mint vonatkoztatási 

alap alkalmazását az addíg bizonytalan abszolút konfiguráció fogalom kiküszöbölésére [2.3-1 (C) ábra]. 

A lineárisan polarizált fényt jobbra forgató (d vagy +) glicerinaldehid enentiomerhez tehát rendeljük a 

D-, míg a lineárisan polarizált fényt balra forgató izomerhez (l vagy -) rendeljük az L-konfigurációt. 

 

 
 

2.3-1 ábra: Glicerinaldehid enantiomerek konfigurációja és optikai forgatása. A mikroszkopikus (konfiguráció) 

(A) és a makroszkopikus vektoriális (pl. optikai forgatás) tulajdonságok (B) közötti egyértelmű kapcsolat 

meghatározására alkalmas módszerek hiánya miatt 1951-ig, a gliceraldehid abszolút konfigurációjaként (C) az 

önkényes D-(+) hozzárendelést alkalmazták.6 

 

Kiterjesztett értelemben az abszolút konfiguráció egy királis vegyület konfigurációjának a D-(+)-

glicerinaldehidre, mint elfogadott sztereokémiai sztenderdre6 vonatkozatott konfigurációja. Ebben a 

fejezetben később tárgyaljuk azokat a kémiai hozzárendelési stratégiákat, melyek alkalmasak a 

különböző vegyületek és a D-(+)-glicerinaldehid konfigurációjának összerendelésére. Ha az egy 

molekulát alkotó atomok térbeli elrendeződését egyértelmű összefüggésbe tudjuk hozni a D-(+)-

glicerinaldehid – vagy valamilyen más, ismert abszolút konfigurációjú molekula – térszerkezetével, 

akkor állíthatjuk, hogy ismerjük a molekula abszolút konfigurációját. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a D/L nómenklatúra rendszer alapvetően különbözik az R/S-rendszertől. 

Míg az R/S deszkriptorok a molekula egyetlen aszimmetriacentrumát jellemzik, a D és L deszkriptorok 

a teljes molekulával állnak kapcsolatban. Egy adott cukor esetében egy kivételével összes többi 

sztereogén központ sztereokémiáját annak történelmi triviális neve határozza meg. Ezzel szemben, ha 

                                           
5  H. E. Fischer, Ber. Dtsch Chem. Ges. 1891, 24, 2683-2687. 
6  M. A. Rosanoff, J. Am. Chem. Soc. 1905, 28, 114-121. E javaslat szerint a D-gliceraldehidet reprezentáló képlet 

feleljen meg a d-gliceraldehidnek, azaz annak a formának amely a síkban polarizált fényt (+)-irányban forgatja. 
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az R/S-rendszert alkalmazzuk, a sztereodeszkriptorokat minden egyes sztereogén centrumra külön-

külön kell meghatározni. 

Az 1.2.2.1 fejezetben már megállapítottuk, hogy a kiralitás a teljes molekula egyes mérhető 

tulajdonságainak forrása. Mivel az is nyilvánvaló, hogy a tulajdonságok (akár skaláris, akár vektoriális) 

általában csak teljes molekulák halmazain vizsgálhatóak, így pontosítani – korlátozni és egyúttal 

általánosítani is – tudjuk az abszolút konfiguráció fogalmát IUPAC ajánlásaihoz képest.7  Bár a IUPAC 

ajánlás szerint az abszolút konfiguráció egy királis molekula (vagy csoport) atomjainak térbeli 

elrendezésére utal, azt javasoljuk, hogy ezt a kifejezést korlátozzuk egész molekulákra. Sőt, az a 

megállapítás, hogy az abszolút konfiguráció csupán egyetlen királis elemre korlátozódik, csak olyan 

molekulák esetében érvényes, amelyek egyetlen sztereogén elemet tartalmaznak. Abban az esetben, ha 

a királis molekulák több, mint egy aszimmetrikus egységet tartalmaznak, az abszolút konfiguráció 

kifejezés a molekulában megtalálható összes aszimmetriacentrum, -tengely és -sík elrendeződésére utal. 

Így, ha azt mondjuk, hogy a glükóz abszolút konfigurációja D-(+), akkor mind a négy 

aszimmetriacentrum konfigurációját egyszerre definiáljuk (2.3-2 ábra). 

 

 
 

2.3-2 ábra: A természetes glükóz abszolút konfigurációja. Jegyezzük meg, hogy az abszolút konfiguráció 

leírásakor a konfiguráció kiterjesztett értelemben (azaz a molekula kiralitását előídéző mind a négy aszimmetrikus 

egység elrendeződése) kapcsolódik az optikai forgatóképességhez. 

 

A legáltalánosabb értelemben az abszolút konfiguráció tehát a molekuláris objektum kiralitását 

okozó összes aszimmetrikus elem elrendeződése és molekula egy mérhető vektoriális tulajdonsága 

közötti kapcsolat. Ebben a tekintetben elegendő az a megállapítás, hogy a természetes glükóz abszolút 

konfigurációja D, hiszen a vektoriális tulajdonság itt a Természet királis metabolikus gépezete, amely a 

természetes enantiomerhez vezet. 

 

2.3.1. Az abszolút konfiguráció meghatározás módszerei 8 

Az abszolút konfiguráció meghatározásának kérdése (azaz az aszimmetrikus molekulák atomjainak 

pontos helyzetének meghatározása) komoly megoldandó problémát jelentett van't Hoff és Le Bel a 

molekuláris disszimmetria okára 1874-ben tett javaslata óta.4 

A legközvetlenebb és nyilvánvaló fizikai módszer az abszolút konfiguráció (AK) meghatározására 

az optikai forgatóképesség elméleti számítás alapján törtánő meghatározása. 1938-ban Kuhn módszert 

dolgozott ki az abszolút konfiguráció meghatározására a 2-butanol két enantiomerjének a cirkulárisan 

polarizált fényt jobbra és balra forgató kölcsönhatásának meghatározása alapján.9 

Az első, egyértelmű AK közvetlen hozzárendelést Bijvoet és mtsai. valósították meg 1951-ben a  

(+)-borkősav nátrium rubídium-só szerkezetének meghatározásával.10 A mérést röntgen-

krisztallográfiával végeztek, a tiszta enantiomer kristályában megtaláható nehézatom anomális 

                                           
7  (a) G. P. Moss (International Union of Pure and Applied Chemistry, Organic Chemistry Division, Commission 

on Nomenclature of Organic Chemistry [III. 1] and Commission on Physical Organic Chemistry [III.2]): Basic 

Terminology of Stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996) Pure. Appl. Chem., 1996, 68 (12), 2193-

2222; (b) A. D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology, 2nd Ed. Blackwell Science, 

1997 [ISBN 0-86542-6848]; (c) IUPAC Compendium of Chemical Terminology: Gold Book,Version 2.3.3 

(2014-02-24), available on-line (http://goldbook.iupac.org/PDF/goldbook.pdf). 
8  S. Allenmark, J. Gawronsky, Chirality 2008, 20, 606-608; és a megjelölt, az abszolút konfiguráció 

meghatározás módszereivel foglalkozó különszám további összefoglaló munkái. 
9  W. Kuhn, Naturwiss. 1938, 26, 305-310. 
10  J. M. Bijvoet, A. F. Peerdeman, A. J. van Bommel, Nature 1951, 168, 271-272. 
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diszperziós hatását kihasználva. A (+)-borkősav (R,R) abszolút konfigurációjának meghatározása 

megerősítette, hogy a Fischer,5 Rosanoff6 és Kuhn9 által korábban szubjektív alapon tett AK 

hozzárendelések helyesek voltak. Így kiderült, hogy minden olyan abszolút konfiguráció, amelyet 

korábban a (-)-L-borkősav vagy a (+)-D-gliceraldehid szerkezetével összevetve határoztak meg, helyes. 

Manapság, ha egy enantiomertiszta vegyületből jó minőségű kristályok állnak rendelkezésre, a 

röntgenszerkezet meghatározása kisebb, mint 1 µg tömegű kristály segítségével is elvégezhető. A 

kisméretű (legfeljebb 100 atom) szerves molekulák esetében kevesebb, mint 1-3 óra alatt elvégezhető 

méréssel általában meghatározható az összes nem-hidrogénatom és a legtöbb hidrogénatom teljes 

kapcsolódási sorrendje és relatív konfigurációja.11 A röntgendiffrakciós elemzés legszűkebb 

keresztmetszetete a megfelelő kristályok előállítása az enantiomertiszta mintából. 

Napjainkra számos, a kiroptikai adatok [optikai forgatóképesség (OR), az elektronikus (ECD) és 

rezgési (VCD) cirkuláris dikroizmus spektrumok, valamint a vibrációs optikai aktivitás (VOA) és 

Raman optikai aktivitás (ROA)] megbízható, prediktív erejű számítására – és így közvetlen AK 

meghatározására – alkalmas módszer fejlődött ki, amit a kvantummechanikai ab initio számítások, 

különösen a sűrűség-funkcionál elmélet (DFT) látványos fejlődése tett lehetővé.8,12  A kiroptikai AK 

hozzárendelési módszerek előnye az, hogy nem igényelnek kristályos vegyületeket. Míg az ECD 

spektrumot µg alatti anyagmennyiségből meg lehet határozni, a VOA módszerek sokkal nagyobb 

mintamennyiséget igényelnek. A kiroptikai módszerekkel végzett AK meghatározás legkritikusabb 

követelménye, hogy a ismernünk kell a vizsgált vegyület konformer eloszlását. Míg az ECD módszerhez 

a vegyületben megfelelő kromofor jelenléte szükséges, addíg ez nem követelmény a VCD és ROA 

technikák alkalmazásakor. 

Hogy a területet teljesen bemutassuk, a fent említett közvetlen AK meghatározási módszerek 

mellett meg kell említenünk néhány közvetett AK meghatározási módszert is. Ezek királis segédanyagot 

igényelnek, ami lehet például királis származékképző szer (KSz), vagy olyan referencia vegyület 

melynek AK-ja ismert.8 Szigorúan véve ezek a közvetett módszerek relatív konfiguráció 

meghatározásra alkalmasak (lásd 2.3.2 fejezet), és a meghatározott AK abból következik, hogy a KSz 

vagy katalizátor (enzim) abszolút konfigurációja már ismert. 

Az ilyen közvetett módszerek közé tartozik egy ismert abszolút konfigurációjú vegyülettel együtti 

kristályosítást követően a röntgenszerkezet elemzése; anizotrópián alapuló NMR módszerek használata 

[ahol az összehasonlító kiralitás belső forrásból (KSz, királis shift reagens, királis oldószer) ered]; 

enzimatikus módszerek [enzim aktív helyén belüli sztereoszelektív reakció(k) számításos elemzése] és 

kémiai korreláció. Az utóbbi módszert –  mivel az AK megállapítása során Fischer munkásságát 

követően egészen napjainkig kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult – a következő fejezetben részletesen 

tárgyaljuk. 

 

2.3.2. Az abszolút konfiguráció kémiai hozzárendeléssel történő meghatározásának stratégiái 

Azon kémiai átalakulások során, amelyek célja a D-(+)-glicerinaldehidre (vagy valamilyen más 

ismert abszolút konfigurációjú sztenderdre) vonatkoztatott abszolút konfiguráció meghatározása, 

tulajdonképpen a különböző molekulák relatív konfigurációját hasonlítjuk össze. 

 

A IUPAC szerint a relatív konfiguráció13 fogalomnak két különböző jelentése van. 

1. Bármely sztereogén (aszimmetrikus) egység konfigurációja egy másik, ugyanazon molekulán belül 

megtalálható sztereogén egységhez viszonyítva. Ellentétben az abszolút konfigurációval, a relatív 

konfiguráció invariáns a tükrözésre. A diasztereomereket megkülönböztető relatív konfigurációt 

jelölhetjük a konfigurációs viszonyokat leíró R*,R* [vagy l (like – azonos), ld. a 2.3-3 A ábra] és R*,S* 

[vagy u (unlike – különböző), ld. 2.3-3 B ábra) jelölésekkel, ami megfelelő módon azt jelenti, hogy a 

két aszimmetrikus egység azonos vagy ellentétes konfigurációjú. Kettőnél több aszimmetriacentrumot 

tartalmazó molekulák esetében, ha az R és S deszkriptorokat használjuk, az egyik enantiomer neve elé 

                                           
11  A. L. Thompson, D. J.  Watkin, Tetrahedron Asymmetry 2009, 20, 712-717. 
12  L. A. Nafie, Appl. Spectrosc. 2011, 65, 699-718. 
13  Pure Appl. Chem. 1996, 68, 2193 (Basic terminology of stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996, a 

2217. oldalon). 
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kerülő rel- előtagot alkalmazzuk. Ha centrumok közül bármelyiknek abszolút konfigurációja ismert, 

akkor a relatív konfiguráció jellemzésére csak az R* és S* használható. 

 

 
 

2.3-3 ábra: Diasztereomereken belüli relatív konfiguráció  

 

 

2. Két különböző molekula, Xabcd és Xabce esetében, akkor mondhatjuk, hogy relatív konfigurációjuk 

azonos, ha a ligandumok X körüli tetraéderes elrendezésében e ugyanabban a helyzetben van, mint d 

(azaz az Xabc piramidális részek fedésbe hozhatóak, ld. 2.3-4 ábra, A). Ennek megfelelően mondhatjuk, 

hogy az Xacbd enantiomer ellentétes relatív konfigurációjú, mint az Xacbe (2.3-4 ábra, B). Ezek a 

kifejezések alkalmazhatóak szénatomtól eltérő központi atomot tartalmazó királis molekulák esetében 

is, ám használatuk azokra az esetekre korlátozódik, ahol a két rokon molekula egyetlen ligandumban 

különbözik. 

 

 
 

Ábra 2,2-4: Relatív konfiguráció különböző konstitúciójú molekulák között 

 

Fontos megjegyezni, hogy még a „IUPAC Gold book” is hangsúlyozza, hogy a relatív konfiguráció 

kifejezés általánosítható az aszimmetriacentrumtól eltérő sztereogén egységek közötti viszonyokra is. 

 

Ennek alapján az alábbi stratégiákat lehet alkalmazni arra, hogy az abszolút konfigurációt ismert 

sztereokémiai sztenderdekre vonatkoztatott relatív konfiguráció megállapításával meghatározzuk. 

 Egy aszimmetrikus egységhez kapcsolódó ligandumok átalakítása az aszimmetrikus egység és a 

ligandumok közötti kötések érintése nélkül 

 Több aszimmetrikus egység lebomlása egy összetett molekulában, amíg csak marad egy érintetlenül  

 Sztereokonstruktív stratégia, amely további aszimmetrikus egységeket fűz egyr ismert abszolút 

konfigurációjú aszimmetrikus egységhez az egység és a ligandumok közötti kötések érintése nélkül  

 Összerendelés, amely több aszimmetrikus egységet tartalmazó, összetett izomer molekulák 

szerkezetét egyszerűsíti több aszimmetrikus egység szimmetrizációjával oly módon, hogy azokból 

kevesebb (de több, mint egy) aszimmetrikus elemet tartalmazó egyszerűbb vegyülethez jut. 

 Az aszimmetrikus egység és a ligandumok közötti kötéseket érintő átalakítások ismert 

sztereokémiájú sztereospecifikus reakciók segítségével. 
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2.3.2.1 Egy aszimmetrikus egységhez kapcsolódó ligandumok átalakítása az aszimmetrikus egység és a 

ligandumok közötti kötések érintése nélkül  

Freudenberg a (+)-glicerinsavat olyan módszerekkel alakította át (+)-tejsavvá, amelyek nem 

érintettek egyetlen kötést sem, amely közvetlenül kapcsolódik az aszimmetriacentrumhoz.14 Wohl és 

Schellenberg a D-(+)-glicerinaldehid oxidációjával D-(-)-glicerinsavhoz jutott.15 Ezek az adatok 

tisztázták a D-(+)-glicerinaldehid és a (-)-tejsav konfigurációja közötti összefüggést, és eredményezték 

a L-(+)- illetve D-(-)-tejsav abszolút konfiguráció meghatározást (2.3-5 ábra). 

 

 
 

2.3-5 ábra: A tejsav abszolút konfigurációja a D-(+)-gliceraldehidre vonatkoztatva 

 

 

2.3.2.2 Több aszimmetrikus egység lebomlása egy összetett molekulában, amíg csak marad egy 

érintetlenül 

A német vegyészről, Alfred Wohl-ról elnevezett, láncrövidítésen alapuló lebontási módszert a 

szénkidrátok kémiájában használták fel aldózok térszerkezeténak tanulmányozása során.16 A klasszikus 

példa egy hexóz (glükóz) az átalakítása pentózzá (arabinóz) és az azt követő lebontási sor, amely D-(+)-

gliceraldehidhez vezetett (2.3-6 ábra). Ez a lebontási sor indokolja, hogy miért a szénlánc leginkább 

oxidált szénatomjától legtávolabbi aszimmetriacentrumot választották a cukrok D/L nómenklatúra-

rendszer szerinti konfigurációjának jelölésére. 

 
 

2.3-6 ábra: A természetes glükóz Wohl lebotása D-(+)-gliceraldehiddé 

                                           
14  K.Freudenberg, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1914, 47, 2027-2037. 
15  A. Wohl, R. Schellenberg, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1922, 55, 1404-1408. 
16  A. Wohl, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1893, 26, 730-744. 
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2.3.2.3 Sztereokonstruktív stratégia, amely további aszimmetrikus egységeket fűz egy ismert abszolút 

konfigurációjú aszimmetrikus egységhez az egység és a ligandumok közötti kötések érintése nélkül  

Holland vegyészek, J. M. Bijvoet, és munkatársai 1951-ban a (+)-borkősav nátrium rubídium 

sójának anomális diszperziós módszeren alapuló röntgen-krisztallográfia sagítségével meg tudták 

határozni, hogy a só (R,R) abszolút konfigurációjú volt.10 Mivel a (+)-borkősavat elő lehet állítani  

(-)-glicerinaldehidből további rész hozzáfűzésével, a (-)-glicerinaldehidnek az (S)-enantiomernek kell 

lennie (2.3-7 ábra). A korábbi szubjektív javaslat tehát, hogy (+)-glicerinaldehid (R)/D konfigurációjú,6 

helyesnek bizonyult. 

 
 

2.3-7 ábra: Az L-(+)-borkősav konfigurációjának megfeleltetése a gliceraldehiddel 

 

 

2.3.2.4 Összerendelés, több aszimmetrikus egység szimmetrizációjával kevesebb (de több, mint egy) 

aszimmetrikus elemet tartalmazó egyszerűbb vegyület segítségével 

Az aldózok és ketózok C1 és C2 helyen megtalálható funciós csoportok három molekula 

fenilhidrazinnal (C6H5NHNH2) reagálva oszazonoknak nevezett vegyületeket eredményeznek.17  Az 

oszazonok cukrok szerkezetének összehasonlításában hasznos kristályos származékok (2.3-8 ábra). 

 

 
 

2.3-8 ábra: A glükóz, mannóz és fruktóz konfigurációs megfeleltetése a közös oszazon segítségével 

 

Az a tény, hogy a D-glükóz, a mannóz és a fruktóz azonos oszazonokat adott bizonyította, hogy a  

D-glükóz, mannóz és a fruktóz molekulák C3-C6 fragmenseinek konfigurációja azonos. Ezt a tényt fel 

lehetett használni arra, hogy a természetes mannóz és fruktóz szerkezetéhez a D konfigurációt rendeljék.  

 

                                           
17  E. Fischer, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1896, 23, 2114-2141. 
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2.3.2.5 Az aszimmetrikus egység és a ligandumok közötti kötéseket érintő átalakítások ismert 

sztereokémiájú sztereospecifikus reakciók segítségével 

Emil Fischer az alanin sztereokémiáját a reagáló centrumon Walden inverzióval zajló reakciók 

segítségével tanulmányozta.18 A (+)-alanin reakciója NOBr felhasználásával a (-)-2-brómpropionsavat 

adta (2.3-9 ábra), amely nátrium-hidroxidos hidrolízis után D-(-)-tejsavat eredményezett. 

 

 
 

2.3-9 ábra: Konfiguráció korrelációja inverzióval járó reakcióval  

 

Fisher arra a következtetésre jutott, hogy egy optikailag aktív vegyület szubsztitúciós reakciói 

lejátszódhatnak (a) teljes inverzióval, (b) részleges inverzióval vagy racemizációval, illetve (c) 

előfordulhat, hogy nincs inverzió (azaz retenció valósul meg).18  Az (a) valamint (c) esetekben a 

szubsztitúciós termék optikailag aktív lesz, tehát az ismert sztereokémiájú sztereospecifikus reakciókat 

fel lehet használni konfigurációs összefüggések tisztázása során. 

 

                                           
18  E. Fischer, Justus Liebigs Ann. Chem. 1911, 381, 123-141. 


