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BEVEZETÉS 

Napjainkban a molekuláris tudományok fejlődése hasonló módon forradalmasítja az egész világot, 

életünket, kultúránkat, mint korábban a modern világot megalapozó Ipari forradalom. Ez a molekuláris 

forradalom  amelynek egyik mérföldköve az eddig ismert legnagyobb méretű természetes anyag 

megismerése, a Humán Genom Projekt  soha nem látott módon kiterjeszti a saját magunkról és az 

Univerzumról alkotott képünket. E molekuláris forradalom egyik kulcseleme a kémia és ezen belül a 

szerves kémia, ami nagymértékben hozzájárult a biológia, orvostudományok, anyagtudományok és 

környezeti- és más tudományok 20. és 21. században elért jelentős eredményeinek létrejöttéhez is. 

Mint minden tudománynak, a szerves kémiának is külön helye van az Univerzum 

megismerésében: ez a szerves molekulák tudománya. De a szerves kémia ennél valamivel több és 

többre képes. Magától értetődő, hogy a természetben fellelhető molekulákat minél alaposabban 

tanulmányoznunk kell, mivel ezek saját maguk is érdekesek, de szerepük is fontos életünkben. Életünk 

tanulmányozásához, megváltoztatásához a szerves kémia segítségével azonban olyan új molekulákat is 

felhasználhatunk, melyek azelőtt nem léteztek a természetben. 

Az új molekulákat létrehozni képes szerves szintézisek egyik kulcskérdése a szelektivitás. A 

szelektivitás és ezen belül is kiemelten a sztereoszelektivitás megértése és minél hatékonyabb 

kihasználása napjaink egyik kulcskérdése. A kémikusok a sztereokémia és a sztereoszelektivitás 

fontos kérdéseit már a szerves kémia fejlődésének korai szakaszában felismerték: J. B. Biot (1815) 

észrevette, hogy egyes szerves vegyületek vagy oldataik elforgatják a polarizált fény síkját. L. Pasteur 

(1848) szétválasztotta (rezolválta) az optikailag inaktív borkősavat két optikailag aktív alakra és a 

sztereokémia egyik legfontosabb javaslatát tette azzal, hogy a két forma tükörképi viszonyban áll. J. 

A. LeBel és J. H. van‟t Hoff (1874) felismerték a szén tetraéderes kötésszerkezetét, és hogy ez négy 

különböző ligandum esetén nem azonos tükörképi pár (enantiomerek) létét teszi lehetővé. H. E. Fisher 

az aldohexózok 16 izomer formájának azonosítása után (1891) projekciós ábrázolást javasolt a 

háromdimenziós szerkezetek kétdimenzióban történő ábrázolására. M. A. Rosanoff (1905) javaslatot 

tett a D-(+)-glicerinaldehid abszolút konfigurációjára. 

A sztereokémia és a sztereoszelektív szintézisek fejlődése azonban a múlt század közepétől 

kezdve kapott igazi lendületet. J. M. Bijvoet (1951) a nátrium-rubídium-tartarát anomális 

röntgendiffrakciója segítségével kísérletileg meghatározta a (+)-borkősav abszolút konfigurációját. A 

modern sztereokémia kialakulását M. S. Newmann (1956) a szerves kémiában előforduló térbeli 

hatásokat tárgyaló monográfiája alapozta meg. D. H. R. Barton és O. Hassel (1969) a molekulák 

konformációjának, V. Prelog és J. W. Cornforth (1975) kémiai és enzimkatalizált reakciók 

sztereokémiájának elemzéséért kapott Nobel-díjat. Ugyancsak Nobel-díjjal ismerték el D. J. Cram, J. 

M. Lehn és C. J. Pedersen (1987) szupramolekuláris rendszerekkel megvalósuló szelektív 

kölcsönhatások tanulmányozása és W. S. Knowles, R. Noyori és B. Sharpless (2001) sztereoszelektív 

szintézismódszerek kidolgozása terén elért eredményeit. 

Nem elhanyagolható szempont, hogy a billiárd dollár nagyságrendű gyógyszer-piacon új 

termékként ma már csak tiszta enantiomer gyógyszer hatóanyag engedélyeztethető, a nem hatásos 

enantiomer „szennyező anyagnak” minősül. Érthető tehát, hogy a sztereoszelektív szintézismódsze-

reket igénylő, tiszta enantiomer intermedierek és hatóanyagok több tízmilliárd dolláros piaca jelenleg 

évi ~10 %-al növekszik. Ennek megfelelően a tiszta enantiomerek elkészítésére és elemzésére 

alkalmas módszerek fejlesztése egyre inkább központi kérdéssé kezd válni a gyógyszerek, növény-

védőszerek, sőt a finomkémiai, kozmetikai és háztartásvegyipari, élelmiszeripari termékek kutatása, 

fejlesztése és gyártása terén is. 

Jegyzetet készíteni valamely tudományterületről mindig kihívást jelent. A szerves kémia és a 

sztereoszelektív szintézismódszerek folyamatos fejlődésben vannak. A téma előadását látogató egye-

temi hallgatók azonban az eddig megszerzett szerves kémiai tudásuk birtokában ülnek be az előadásra. 

Ezért tehát mindig kényes egyensúlyt igényel az, hogy a jegyzet formájában átadni kívánt ismeretek 

elég érthetőek, általánosak legyenek, ugyanakkor tükrözzék a terület legújabb eredményeit is. E 

jegyzet megírása során a modern sztereoszelektív szintézismódszerek bemutatása mellett a megértés-

hez szükséges általános sztereokémiai kérdések pontosítására és az enantiomerek mennyiségi megha-

tározáshoz szükséges analitikai módszerek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeztünk. 
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1.  ALAPFOGALMAK MOLEKULÁRIS SZINTEN 

1.1.  Szerkezet és tulajdonságok 

Sok kémikus és tankönyv szerint a szerkezet1 a kulcsa mindennek a kémiában. Egy anyag 

tulajdonságai2 függenek a benne található atomoktól és azok kapcsolódási módjától. Kevésbé magától 

értetődő, de igen fontos, hogy egy képzett vegyész egy szerkezeti képlet alapján az anyag sok 

tulajdonságát képes felismerni. Hogy ezt kihasználhassuk, ebben a fejezetben néhány alapvető kérdést 

tisztázunk a szerkezettel és a tulajdonságokkal kapcsolatban. A szerkezet fogalmának értelmezése után 

foglalkozunk a szerkezet és a tulajdonságok összefüggéseivel, különös tekintettel a szerkezet 3D 

térbeli elrendeződéséből, ill. annak változásából eredő tulajdonságokkal. A jegyzet elsősorban a 

tipikus szerves vegyületek térbeli elrendeződéseiból adódó sajátságokkal foglalkozik, de a teljesség 

kedvéért röviden említést teszünk a szervetlen vegyületekkel kapcsolatos térkémiai kérdésekről is. 

1.1.1.  A kovalens kötés és az oktettszabály 

A kémiai kötés kovalens  megosztott elektronpárt feltételező  jellegét elsőként G. N. Lewis (1916) 

javasolta. Eszerint két elektron megosztásával két hidrogénatom stabil, a hélium nemesgázéhoz 

hasonló zárt elektronhéj kialakításával képes kötést képes létesíteni (1.1-1. ábra) 

 

1.1-1. ábra: Kovalens kötés kialakulása a hidrogénmolekulában 

 Azok a szerkezeti képletek, amelyekben az elektronokat pontokkal helyettesítve ábrázoljuk, az ún. 

Lewis-szerkezetek. Az az energiamennyiség, amely ahhoz szükséges, hogy a hidrogénmolekulát két 

hidrogénatomra bontsuk, a kötésdisszociációs (vagy kötés-) energia. Ez a H2 esetében meglehetősen 

nagy: 435 kJ/mol (104 kcal/mol). 

 

 Míg a hidrogén esetében a vegyértékhéjon elhelyezkedő elektronok száma kettőre korlátozódik, a 

Lewis-modell a második sor elemeire (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) oly módon érvényes, hogy 

molekuláikban ezek vegyértékhéjukon nyolc (megosztott és megosztatlan) elektront tartalmaznak. A 

legtöbb alapvető szerves vegyületben az elemek követik ezt az oktettszabályt: vegyületeik 

képződésekor úgy vesznek fel, osztanak meg vagy adnak le elektronokat, hogy stabil, nyolc 

vegyértékelektronos szerkezetet vegyenek fel. Mikor a szén, nitrogén, oxigén és fluor esetében az 

oktettszabály érvényesül, ezek elektronkonfigurációja a nemesgáz neonéval analóg. A Lewis-

szerkezetek kialakulását néhány egyszerű molekulán szemléltetjük (1.1-2. ábra). 

                                                      
1  Szerkezet alatt a kémikusok igen gyakran egyetlen molekula egyetlen állapotának megfelelő szerkezetet 

értenek, ez a szint ezért „mikroszkopikus” fogalom (részletes tárgyalást ld. később). 
2  Az anyag tulajdonságait a legtöbbször nem egyetlen molekulaszerkezet egy adott állapotában, hanem 

nagyszámú molekula halmazán, molekuláris változások időszükségletéhez viszonyítva hosszúnak számító 

idő alatt határozzuk meg, ezért ezeket a sajátságok általában „makroszkopikus” fogalmak. 
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1.1-2. ábra: Kovalens kötés kialakulása néhány egyszerű molekulában 

 Ezek az elektronok megoszlását ábrázoló szerkezetek (Lewis-szerkezetek) jól felhasználhatóak a 

kovalens kötés létrejöttének megértéséhez, azonban egyszerűbb az ún. Kekulé-képletek3 alkalmazása. 

Ezek a Lewis-képletekből úgy származtathatóak, hogy minden megosztott elektronpár helyett egy 

vonalat húzunk a megfelelő atomszimbólumok között. A nemkötő vegyértékelektronokat pontokkal 

jelöljük. Ilyen jellegű szerkezeti képleteket mutat be az 1.1-1. táblázat. A Kekulé-képletek lehetséges 

további egyszerűsítéseként a heteroatomokon elhelyezkedő, nemkötő elektronokat nem jelenítjük meg 

(ezek az oktettszabály ismeretében könnyen számíthatóak). 

 

 Az atomok  mint azt az 1.1-1. táblázatban az etén, a formaldehid, az acetilén és a hidrogén-

cianid is szemlélteti  két vagy több elektronpárt is megoszthatnak egymással és így többszörös 

kötések létesítésével is kapcsolódhatnak. A bór vegyületei, mint a BH3 vagy BF3 kivételesek abban a 

tekintetben, hogy a konvencionális kovalens kötések nem töltik be a bór vegyértékhéját az 

oktettszabálynak megfelelően. Ennek megfelelően ezek a vegyületeknek nagy affinitása van 

elektronokkal szemben, így e vegyületek a fentiekkel összevetve igen reaktívak. 

 

                                                      
3  A. M. Butlerov, A. Couper és F. A. Kekulé munkássága alapján, ám az ő eredeti képleteiktől eltérő módon az 

elemek közötti kötéseket vonalakkal ábrázoló képleteket nevezzük Kekulé-képleteknek. 
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1.1-1. táblázat: Néhány egyszerű molekula Lewis- és Kekulé-képlete 

 
 

 A vegyérték azon vegyértékelektronok száma, melyet az adott atomnak fel kell vennie vagy le 

kell adnia ahhoz, hogy a vegyértékhéj oktettállapotát elérje (1.1-2. táblázat). Kovalens vegyületeikben 

az atomokhoz kapcsolódó kötések száma megegyezik az adott atom vegyértékeinek számával. A 1.1-

2. táblázatban összefoglalt vegyértékek a szerves vegyületekben jellemzően előforduló értékek. Sok 

elem, mint a klór, bróm, jód, szervetlen vegyületeikben azonban több olyan vegyértékállapotot is 

felvehetnek, melyek a szerves vegyületekben nem fordulnak elő. 

1.1-2. táblázat: Néhány elem szerves vegyületekben előforduló vegyértékállapota 

AAttoomm  HH  CC  NN  OO  FF  CCll  BBrr  II  

Vegyérték 1 4 3 2 1 1 1 1 

1.1.2.  A kémiai szerkezet megjelenítése 

Az egyszerűbb vegyületek megjelenítésére alkalmasak a tömör képletek vagy a Kekulé-képletek, ám 

ezekkel bonyolultabb szerkezetű molekulák csak nehézkesen ábrázolhatóak. A gyűrűs vegyületek 

megjelenítése tipikusan nehézkes a Kekulé-képletekkel, ezért a szerves kémikusok ebben az esetben 
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előszeretettel alkalmazzák az egyszerűsített, ún. vonalas képleteket. A vonalas képletek felhasz-

nálását a cikloalkánok példáján mutatjuk be (1.1-3. ábra). 

H2
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H2C CH2

H2C

H2C CH2

CH2
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1.1-3. ábra: Cikloalkánok megjelenítése vonalas képletekkel 

 A vonalas képletek nyíltláncú vegyületek ábrázolására is alkalmazhatóak (1.1-4. ábra).  

 

1.1-4. ábra: Nyíltláncú vegyületek megjelenítése vonalas képletekkel 

 A vonalas képletek rajzolásakor elhagyjuk a szén atomszimbólumát, az elektronpárokat és a 

szénatomokhoz kapcsolódó hidrogéneket és csak a szénatomokhoz kapcsolódó egyéb kötéseket 

tüntetjük fel. Ennek megfelelően minden végpont, töréspont és elágazáspont szénatomot jelöl. A 

többszörös kötéseket megfelelő számú párhuzamos vonal jelöli. A széntől eltérő nehézatomokat 

atomszimbólumukkal és a hozzájuk kapcsolódó hidrogénekkel együtt jelenítjük meg. 

 A különböző további megjelenítési módokat a metanol, a piridin és az Escitalopram 

(antidepresszáns) példáján mutatjuk be (1.1-5. ábra): 

 Név (triviális vagy szisztematikus)  

 Tömör képlet (általában alkalmas egysoros nyomtatásra)  

 Kekulé-képlet (az összes atomot és kötést feltüntetjük)  

 Vonalas képlet (elhagyjuk a hidrogéneket; a szénatomokat a törés-, elágazás- és végpontok 

jelentik, a nehézatomokat hidrogénekkel együtt jelöljük)  

 Térszerkezeti képlet4 (jelzi a kötések térbeli elhelyezkedését)  

 Golyós-pálcás modell (mint egy röntgenszerkezet vagy molekulamodell)  

 Térkitöltéses modell (az elektroneloszlás teljes méretét közelíti)  

                                                      
4  A térszerkezeti képletek használatának részleteit a IUPAC ajánlásai pontosan tisztázzák (J. Brecher: 

Graphical Representation of Stereochemical Configuration [IUPAC Recommendations 2006], Pure. Appl. 

Chem., 2006, 78(10), 1897–1970.) A könnyen használható térszerkezeti képletek alkalmazása csak a XX. 

század második felében terjedt el, ezt megelőzően más megjelenítési módok voltak elterjedtebbek.  
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metanol CH3OH 

 

 
 

 
 

piridin C5H5N 

 

 

 

 
 

Escitalopram 

   

1.1-5. ábra: A metanol, a piridin és az Escitalopram (antidepresszáns) különböző ábrázolási módjai 

 Az 1.1-5. ábra jól szemlélteti, hogy kisebb nyíltláncú szerves molekulák (pl. metanol) esetében a 

tömör képlet vagy a Kekulé-képlet a legalkalmasabb a szerkezet lényeges vonásainak kétdimenziós 

megjelenítéséhez. Ebben az esetben a vonalas képlet vagy a térszerkezeti képlet ritkábban használatos. 

A kisebb gyűrűs szerves molekulák (pl. piridin) esetében a vonalas képlet használata a leggyakoribb. 

Bonyolultabb szerkezetek (pl. Escitaloparam) esetében a tömör képlet vagy a Kekulé-képlet 

gyakorlatilag használhatatlan, leginkább a térszerkezeti képletekkel kombinált vonalas képletek 

használata ajánlott. A molekulák teljes térbeli szerkezete legjobban a 3D szerkezetek megfelelő 

egyszerűsített ábrázolásával szemléltethető. Az 1.1-5. ábra a molekulamodellek golyós-pálcás és a 

térkitöltő megjelenítését mutatja be két lehetséges ábrázolási módként5. Mint látható, bonyolultabb 

szerkezetek esetében a térkitöltő modell a molekula alakjára utal, a szerkezeti részletek már kevésbé 

felismerhetőek. 

1.1.3.  A kémiai szerkezet leírása 

A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) elnevezési szabályokra vonatkozó 

fejezetei (Cross és Klyne, 1976) nem adnak pontos definíciót arra, hogy mi is a kémiai „szerkezet”. A 

kémiai szerkezetet általános értelemben ezért úgy értelmezzük, ahogy a krisztallográfusok: a kémiai 

szerkezet az alkotó atomok (atommagok) térbeli elhelyezkedésének pontos leírása.  

                                                      
5  A szerkezetek grafikus megjelenítésére alkalmas számítógépes programok további lehetőségeket (pl. 

drótvázmodell, pálcikamodell, többféle tulajdonság szerinti burkolófelületek és ezek kombinációi) is lehetővé 

tesznek. 



10 Sztereoszelektív szintézisek 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 Az atomok pontos térbeli elhelyezkedése leírható például helyzetük Descart-koordinátáinak 

megadásával6. Szerkezeti szempontból azonban nem a molekula abszolút helyzete és iránya mérvadó, 

sok esetben tehát alkalmasabb az atomok relatív elhelyezkedésének leírása, az ún. belső koordináták7 

alkalmazása (1.1-6. ábra).  

 A molekulák szerkezetének leírására szolgáló belső koordináták a kötéshosszak (r), kötésszögek 

() és a torziós szögek ()8.  

 Kétatomos molekulák esetében (I) az atomok típusának (A, B) megadása mellett a szerkezet 

leírására egyetlen belső koordináta, a kötéshossz (r) megadása elegendő. A kötéshosszak a szerves 

molekulákban jellemző értékeket vesznek fel (1.1-3. táblázat). A kötéshosszak értéke viszonylag szűk 

határok között változhat, a szerves kémikusok a szerkezet tárgyalásánál ezeket állandónak tekintik. 

1.1-3. táblázat: Szerves vegyületekben gyakran előforduló kötéshosszak jellemző értékei 

 CC C=C CC CH CO C=O CN CS CF CCl CBr CI 

Pm 154 133 120 109 143 122 147 182 135 176 192 212 

Å 1,54 1,33 1,20 1,09 1,43 1,22 1,47 1,82 1,35 1,76 1,92 2,12 
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D

A

D

A
D
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A

IIIR IIIS

r 3
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1.1-6. ábra: Két-, három- és négyatomos molekulák jellemzése belső koordinátákkal 

 Egy háromatomos molekula esetében (II) az atomok típusa (A, B, C) és a kötéshosszak (r1, r2) 

megadása mellett a kötésszög9 (α) jellemzi a szerkezetet. A tényleges háromatomos molekulákban a 

kötésszög az atomok típusától, hibridállapotától10 és a kötések rendűségétől függően változhat (1.1-7. 

ábra). 

                                                      
6  Egy n atomos molekula 3n-6 belső szabadsági fokkal rendelkezhet és 3n-6 Descartes-koordinátával írható le. 

A Descart-koordináták használata az abszolút helyzetet is kijelöli, igy alkalmazásuk kényelmetlen, nem 

szemléletes. 
7  Egy n atomos molekula esetében a maximálisan 3n-6 belső szabadsági fok lehetséges, igy a szerkezet 

maximálisan 3n-6 belső koordináta segítségével leírható. A belső koordináták használata a lokális 

szimmetriát és kötésviszonyokat tükrözi, előállításuk a Descartes-koordináták lineáris kombinációiból 

lehetséges. 
8  A kötésszögeket gyakran  szimbólummal jelölik. Polimerkémiában elterjedt a  szimbólum kötésszögként 

míg a szimbólum torziós szögként történő használata. 
9  A kötésszöget néha vegyértékszögnek is nevezik. 
10  Az atomok hibridállapotát és a kovalens kötés rendűségét az általános kémia és alap szerves kémia előadások 

tárgyalják, így ezen fogalmakat ismertnek feltételezzük. 
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1.1-7. ábra: A kötésszög néhány háromatomos molekulában 

 A 1.1-7. ábrán jól látható, hogy a kötésszög a létező háromatomos molekulákban jelentős határok 

között változhat. Míg a kénhidrogén és a víz hajlott szerkezetű (a két elektronpár miatt tetraédereshez 

közelítő szerkezet alakul ki, a kötésszög változását főleg a két elektronpár eltérő mértékű taszítása 

okozza), addig a hidrogén-cianid és a szén-dioxid lineáris (a központi atom sp hibridállapota miatt). 

Adott típusú atomok között a kötésszögek értéke  hasonlóan a kötéshosszakhoz  viszonylag szűk 

határok között változhat, ennek megfelelően a szerves kémikusok a szerkezet tárgyalásánál ezeket is 

állandónak tekintik.  

 A négyatomos molekulák esetében a helyzet tovább változik (1.1-6. ábra). Amennyiben a 

negyedik atom (D) a másik három atom (A, B, C) alkotta lánc központi atomjához kapcsolódik, úgy 

elágazó szerkezet jön létre (1.1-6. ábra, III, IIIR, IIIS). Amennyiben a négy atom (A, B, C, D) egy síkban 

helyezkedik el (azaz a három kötésszög, α1, α2, α3 összege 180), ez a szerkezet planáris (III). Ha 

azonban a három kötésszög (α1, α2, α3) összege kisebb, mint 180, akkor piramidális szerkezetek (IIIR, 

IIIS) jönnek létre. Azt is beláthatjuk, hogy a két piramidális szerkezet (IIIR, IIIS) belső koordinátái (r1, r2, 

r3, α1, α2, α3) megegyeznek, ám ezek egymással nem azonos tükörképek. 

 Amennyiben a négyatomos molekulában a négy atom (A, B, C, D) folytonos láncot alkot, a 

kötéshosszak (r1, r2, r3) és kötésszögek (α1, α2) mellett új típusú belső koordináta, a négy atom által 

definiált torziós szög ()11 jelenik meg (1.1-6. ábra). A torziós szög () változásával a szerkezeti 

lehetőségek tovább sokasodnak (1.1-6. ábra, IVs, IVa, IV+g, IV-g). Míg a szerves molekulákban a 

kötéshosszak (r1 ... rn) és kötésszögek (α1 ... αn) a korábban tárgyaltak szerint viszonylag állandó 

értékűek, a torziós szög () egyszeres kötések esetén bármely értéket felvehet 0o és 180o között. 

 Itt is előfordulhat, hogy a négy atom egy síkban van, ez azonban már kétféle módon lehetséges 

(1.1-6. ábra, = 0o: IVs, = 180o: IVa). A IVs és IVa szerkezetekben az adott atomok esetében nem 

változó belső koordináták  a kötéshosszak (r1, r2, r3) és kötésszögek (α1, α2)  ugyan azonosak, ám az 

könnyen belátható, hogy a torziós szög () különbözősége miatt e két szerkezet nem egyezik meg. 

 A két síkbeli elrendeződési lehetőség (IVs és IVa) mellett végtelen számú nem síkbeli szerkezet 

lehetséges a torziós szög 0180 közötti változtatásával. Belátható, hogy az A-B-C-D atomok egy 

adott torziós szöget felvevő elrendeződése (pl. = 120o: IV+g) és az ennek megfelelő negatív torziós 

szöget tartalmazó elrendeződés (= -120o: IV+g) nem azonos tükörképek.  

                                                      
11  A torziós szög () az A-B-C-D atomok nem lineáris lánca esetén az ABC atomokat tartalmazó sík és a BCD 

atomokat tartalmazó sík által bezárt szög. Ha a síkot BC vonal mentén nézzük, a torziós szög pozitív, ha AB 

kötést az óramutató irányával megfelelő irányban kellene elmozdítani (180o-nál kisebb szögben) ahhoz, hogy 

eltakarja, vagy egyállású legyen a CD kötéssel. Ha AB-t az óra járásával ellentétes irányban kellene 

elforgatni, a torziós szög negatív. 
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1.1.4.  A kémiai szerkezet és a tulajdonságok összerendelésének problémái 

A szerkezet felépítésének egyszerűsített megadására alkalmas lehet az atomok és kötések kapcsolódási 

sorrendjét leíró ún. kötésmátrixok alkalmazása (1.1-8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-8. ábra: Az etanol és dimetil-éter Kekulé-képlete és kötésmátrixa 

 Az 1.1-8. ábrán jól látható, hogy a C2H6O összegképletű etanol és az ugyancsak C2H6O 

összegképletű dimetil-éter szerkezeti képlete és kötésmátrixa eltér egymástól. Joggal feltételezhetjük, 

hogy ezek a szerkezetükben eltérő molekulák valóban különböző izomerek12. 

 Ha megvizsgáljuk a C2H4O összegképletű acetaldehid és az ugyancsak C2H4O összegképletű 

„vinil-alkohol” szerkezetét (1.1-9. ábra), azt látjuk, hogy e két kémiai entitás szerkezeti képlete és 

kötésmátrixa ugyancsak eltér egymástól.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9. ábra: Az acetaldehid és a „vinil-alkohol” Kekulé-képlete és kötésmátrixa 

                                                      
12  A izomerek a leggyakoribb definíció szerint az azonos összegképletű, ám eltérő vegyületek. A pontos 

definíció azonban elég nehéz, mivel nem könnyű azokat a körülményeket definiálni (termikus energiaszint, 

környezet, halmazállapot, időtartam), amelyek között a vizsgálandó vegyületek eltérőek vagy stabil 

állapotban elkülöníthetőek (ld. 1.2.2.2. fejezet). 

 C1 C2 O H1 H2 H3 H4 H5 H6 
C1  1 0 1 1 1 0 0 0 
C2 1  1 0 0 0 1 0 1 
O 0 0  0 0 0 0 1 0 
H1 1 0 0  0 0 0 0 0 
H2 1 0 0 0  0 0 0 0 
H3 1 0 0 0 0  0 0 0 
H4 0 1 0 0 0 0  0 0 
H5 0 0 1 0 0 0 0  0 
H6 0 1 0 0 0 0 0 0  

 C1 C2 O H1 H2 H3 H4 H5 H6 
C1  0 1 1 1 1 0 0 0 
C2 0  1 0 0 0 1 1 1 
O 1 1  0 0 0 0 0 0 
H1 1 0 0  0 0 0 0 0 
H2 1 0 0 0  0 0 0 0 
H3 1 0 0 0 0  0 0 0 
H4 0 1 0 0 0 0  0 0 
H5 0 1 0 0 0 0 0  0 
H6 0 1 0 0 0 0 0 0  

 C1 C2 O H1 H2 H3 H4 
C1  2 0 1 1 0 0 
C2 2  1 0 0 0 1 
O 0 1  0 0 1 0 
H1 1 0 0  0 0 0 
H2 1 0 0 0  0 0 
H3 0 0 1 0 0  0 
H4 0 1 0 0 0 0  

 C1 C2 O H1 H2 H3 H4 
C1  1 0 1 1 1 0 
C2 1  2 0 0 0 1 
O 0 2  0 0 0 0 
H1 1 0 0  0 0 0 
H2 1 0 0 0  0 0 
H3 1 0 0 0 0  0 
H4 0 1 0 0 0 0  
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 Csak a szerkezetet vizsgálva, itt is arra a következtetésre juthatnánk, hogy ezek szintén izomerek. 

A két szerkezet azonban nem különíthető el, egymással dinamikus egyensúlyban álló tautomer13 

elegyet alkotnak. 

 Már az 1.1-6., 1.1-7. és 1.1-9. ábrák példáin is láthatjuk, hogy további sajátságok vizsgálata nélkül 

a szerkezetek önmagukban nem adnak felvilágosítást arról, hogy mennyire különböznek. A 

szerkezettulajdonság összefüggések vizsgálatának nehézsége elsősorban arra vezethető vissza, hogy 

a szerkezet molekuláris („mikroszkopikus”) szintű fogalom, míg a tulajdonságok általában 

„makroszkopikus” fogalmak. A két szint összerendelésének nehézségei főleg két okra vezethetőek 

vissza, a tulajdonságok meghatározásához szükséges anyagmennyiségre és időre. 

 Az anyagmennyiség (n, mol) meghatározásához szükséges az anyagot alkotó egységek (általában 

atomok vagy molekulák) számának (N) az ismerete (1.1-10. ábra). Ennek meghatározását az 

Avogadro-állandó (NA) teszi lehetővé az NA = N/n egyenlet alapján. Az Avogadro-állandó jelenlegi 

legjobb kísérletileg meghatározott értéke 6,02214179(30)×1023 alkotóegység / mol (CODATA, 2006). 

Ez a szám az összekötő kapocs a természeti jelenségek mikroszkopikus (atomi, ill. molekuláris szintű) 

és makroszkopikus szintű észlelései között.  

 

Mennyiség ~1000 g ~100 g ~100 mg 

Víz 

 

~3,33×1025 molekula 

 

~3,33×1024 molekula 

 

~3,33×1021 molekula 

Ecet 

(15% vizes oldat) 

 

~1,00×1025 molekula 

 

~1,00×1024 molekula 

 

~1,00×1021 molekula 

Cukor 

(szacharóz) 

 

~1,75×1024 molekula 

 

~1,75×1023 molekula 

 

~1,75×1020 molekula 

1.1-10. ábra: Molekulák száma néhány ismert anyag hétköznapi mennyiségeiben 

                                                      
13  A tautomerek viszonylag pontos definíciója lehet az, hogy a tautomerek egymástól el nem különíthető, 

egymással dinamikus egyensúlyban álló izomerek. 
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 Az időszükséglet jelentőségének belátásához érdemes összevetni a molekuláris rezgések és 

forgások megvalósulásához és az anyagok tulajdonságainak jellemzéséhez ténylegesen szükséges időt. 

Molekuláris szinten e rezgések és forgások jellemzik és határozzák meg a kémiai kötést, a molekulák 

és a reakciók dinamikáját. E mozgások időszükséglete a 10-10  10-13 s tartományba esik. A talán egyik 

leggyorsabb mérési módszer a femtoszekundum lézertechnika. A koherens állapotba hozott molekulák 

néhány femtoszekundumos14 lézerbesugárzásra adott válaszának vizsgálatára képes módszer 

megalapozásáért A. H. Zewail (1999) Nobel-díjat kapott. 

 Egy-egy makroszkopikus szintű sajátság (pl. forráspont, olvadáspont dielektromos állandó, 

égéshő, optikai forgatóképesség, infravörös spektrum, pKa-érték stb.) meghatározásához a legtöbb 

esetben nem kevesebb, mint 10 mg anyagmennyiség és 100 s idő szükséges. Igen szemléletes 

meggondolni, hogy ez az előbbiek értelmében általában legalább 1019 számú molekula halmazán 

végzett mérést jelent úgy, hogy ezen beláthatatlan számosságú molekula mindegyike a mérés ideje 

alatt legalább 1012−1015 forgási, ill. rezgési állapotváltozást végez. 

 Ugyanakkor a mikroszkopikus (molekuláris szintű) fogalmak értelmezéséhez a legtöbbször 

egyetlen izolált szerkezet (1.1-11. ábra: második oszlop) sajátosságait pl. a kvantumkémiai 

módszerekkel izolált molekulákon vákuumban meghatározható szerkezeti / energetikai / elektronikus 

sajátságok, pl. az elektrosztatikus potenciálfelület (1.1-11. ábra: harmadik oszlop)  vizsgáljuk. 

 

Anyag 
Egy molekula  Elektrosztatikus 

potenciálfelület 

Néhány molekula 

Víz 

   

Ecetsav 

   

Cukor 

(szacharóz) 

  

Bonyolult formák, 

kölcsönhatások 

1.1-11. ábra: Néhány ismert anyag tulajdonságai molekuláris szinten 

                                                      
14  A femtoszekundum 10-15 s időtartamot jelent (1 fs= 10-15 s). 
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 A szerkezet–tulajdonság összefüggések értelmezésében az sem teljesen egyértelmű, hogy mely 

szerkezetek halmazait tekintjük a tulajdonságok szempontjából egységes molekulának. Molekula alatt 

általában egy kémiai entitás legkisebb egységét értjük. Ez az értelmezés azt feltételezi, hogy az adott 

anyag halmazában előforduló molekulák azonosak/megkülönböztethetetlenek. Ez azonban nem 

minden körülmények között teljesül, amit a klórciklohexán példáján15 szemléltethetünk (1.1-12. ábra). 

Cl

Cl

Cl

e a
 

1.1-12. ábra: A klórciklohexán szerkezetei 

 Normál körülmények között16 a klórciklohexánt egyetlen molekulaként kezeljük. Jól ismert 

azonban, hogy konformációs változások17 miatt a klórciklohexán a klóratomot axiális, illetve 

ekvatoriális állásban tartalmazó állapotok elegye18, amit például az IR spektrumban azonosítható két 

különböző CCl vegyértékrezgés is bizonyít. Ennek ellenére a klórciklohexán a legtöbb szempontból 

 pl. desztilláció, sűrűség, kromatográfiás viselkedés, kémiai reakciók  egységes anyagként 

viselkedik. Azonban éppen ezen viselkedés is függ a hőmérséklettől. Szobahőmérsékleten például a 

klórciklohexán 13CNMR spektruma  egyetlen anyagra jellemzően  négy különböző jelet tartalmaz, 

míg -100 C-on, jóval az ún. koaleszcencia-hőmérséklet alatt, a két különböző formára jellemzően a 
13CNMR spektrumban nyolc jel észlelhető. Ezen a hőmérsékleten a klórciklohexán tehát tisztán 

láthatóan két különböző molekuláris állapotban létezik. Az, hogy ezek e molekuláris állapotok 

megkülönböztethetőek-e, az tehát függ a megkülönböztetésre felhasznált technikától (izolálás, IR vagy 

NMR spektrum) és a hőmérséklettől. Alacsony, -150 C-os hőmérsékleten a klórciklohexán két 

formája izomerként19 viselkedik, és izolálható (F. R. Jensen, C. H. Bushweller, 1966, 1999). A 

molekuláris állapotok egységesként, vagy megkülönböztethetőként történő kezelésére az a javaslat 

született (E. L. Eliel, 1976, 1977), hogy az egymásba gyorsan átalakulni képes állapotokat 

egységesnek tekintjük, ha az őket elválasztó energiagát nem haladja meg a kT-értéket, míg 

különbözőnek, ha nagyobb, mint  kT. 

 A szerkezet–tulajdonság összefüggések értelmezésében további nehézségeket jelenthet, hogy az 

egyedi molekulaszerkezetek egymagukban sok esetben nem elegendőek akár alapvető 

makroszkopikus sajátosságok becsléséhez sem. Az anyagok tulajdonságaira jelentős mértékben az is 

hatással lehet, hogy akár az azonos szerkezetű molekulák is kölcsönhatásba léphetnek egymással és 

így az egyedi molekula tulajdonságaitól jelentősen eltérő halmazokat hozhatnak létre (1.1-11. ábra). 

 A víz molekulatömege (M= 18) például kisebb, mint a levegőt alkotó molekuláris nitrogéné (M= 

28) vagy oxigéné (M= 32). A molekulatömeg alapján tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

víz  ugyanazon körülmények között, mint a levegő  gáz-halmazállapotú. E feltételezésünket csak 

megerősítené az a tény, hogy a szerkezetileg a vízhez hasonló, ám nála nagyobb molekulatömegű kén-

hidrogén (H2S, M= 34) normál körülmények között gáz-halmazállapotú. E feltételezésekkel szemben a 

víz magas forrponttal (Fp= 100 C) rendelkező folyadék. 

 Hasonlóan nehéz a helyzet az ecetsav egyetlen molekulájának sajátságait vizsgálva. Ha az ecetsav 

molekulatömegét (M= 60) a dietil-éterével (M= 74) összevetjük, arra a következtetésre juthatunk, 

hogy az ecetsav az illékony dietil-éternél (Fp= 34,6 C) alacsonyabb forrásponttal rendelkezik. 

                                                      
15  E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander (1994). Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley&Sons, 

New York. 

16  Normál körülmények alatt általában a szobahőmérsékletet és atmoszférikus nyomást értjük. Sok esetben 

azonban még ezek az értékek sem azonosak; elképzelhető, hogy egy észak-európai 18 C-os 

szobahőmérséklet után egy másik esetben valamely tulajdonságot egy délvidéki területen nemritkán 

előforduló, 30 C-os szobahőmérsékleten vizsgálnak. Hasonlóan egy Hollandiában vagy Tibetben vizsgált 

tulajdonság esetében a helyi atmoszférikus nyomás jelentős különbsége okozhat eltéréseket. 
17  A konformáció pontosabb értelmezését ld. később, az 1.2.2.1. fejezetben. 
18  A klór-ciklohexán axiális és ekvatoriális állapotai közötti energiagát viszonylag magas (~45 kJ mol-1). 
19  Az izoméria pontosabb értelmezését ld. később, az 1.2.2.2. fejezetben. 
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Feltételezésünket megerősítené, hogy az ecetsavval megegyező molekulatömegű metoxi-etán (M= 

60), vagy a nála csak alig kisebb molekulatömegű bután (M= 58) gáz-halmazállapotúak. Az ecetsav  

más néven jégecet  azonban folyadék, 16,7 °C alatt megfagy és ugyancsak magas forrásponttal (Fp= 

118 °C) rendelkezik. 

 Ha az egyedi molekulaszerkezetek (1.1-11. ábra: harmadik oszlop) helyett néhány azonos 

molekula halmazát vizsgáljuk (1.1-11. ábra: negyedik oszlop), jól látható az egyedi molekulák között 

fellépő kölcsönhatások jelentősége. A víz ugyanis semleges molekula, ám a pozitív és a negatív 

töltések nem egyenletesen oszlanak el benne (1.1-13. ábra). Ennek következtében a negatív 

töltésfelesleggel rendelkező oxigénatom és egy második vízmolekula hidrogénatomja között 

hidrogénkötés20 (1.1-13. ábra) alakul ki. 

O

H

H

+ -  

 

1.1-13. ábra: A víz dipólus jellege és a hidrogénkötés  

 Inter- (molekulák közötti) és intramolekuláris (molekulán belüli) hidrogénkötés is lehetséges21 

(1.1-11. ábra: negyedik oszlop). Az intramolekuláris hidrogénkötések kialakulása az oka a víz és az 

ecetsav kis molekulatömegéhez képest kiemelkedően magas olvadás- és forráspontjának (a vízhez 

hasonló szerkezetű, jóval nagyobb molekulatömegű, de hidrogénkötéseket nem kialakító kén-hidrogén 

szobahőmérsékleten gáznemű). Az intramolekuláris hidrogénkötésre jellemző példa az egyszerű 

cukrok (a monoszacharidok egy hidroxilcsoportjának hidrogénje képezhet hidrogénkötést a molekula 

karbonilcsoportjának oxigénjével). Intramolekuláris hidrogénhidak nagymértékben hozzájárulnak a 

peptidek, fehérjék térszerkezetének kialakításához (például gyakori eset, hogy a peptidkötés 

nitrogénjéhez kapcsolódó hidrogén kötést alakít ki egy másik peptidkötésben részt vevő 

karbonilcsoport oxigénjével). 

1.2.  Sztereokémiai fogalmak 

A szerkezet–tulajdonság és a mikroszkopikus–makroszkopikus szintek egyes legfontosabb kéréseinek 

tisztázása után célszerű a leggyakrabban használt sztereokémiai fogalmakat is valamilyen rendszer 

szerint osztályozni és pontos definíciókkal értelmezni. E jegyzetben legnagyobb részt Eliel és 

munkatársai (E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander, 1994)15 értelmezéseit alkalmazzuk. 

1.2.1.  Szimmetriaelemek és szimmetriacsoportok 

Mivel a sztereokémiai alapfogalmak jelentős mértékben függenek a vizsgált objektum (molekula) 

szimmetriaviszonyaitól, ezért ezek részletes tárgyalása előtt célszerű a szimmetriaviszonyokat 

jellemző szimmetriaelemek, szimmetriacsoportok rövid áttekintése. 

                                                      
20  A hidrogénkötés vagy hidrogénhíd: a másodrendű kémiai kötések közül a legerősebb, energiája kb. tizede az 

elsőrendű kötések energiájának. Kialakulásához egy nagy elektronegativitású, kisméretű és nemkötő 

elektronpárral rendelkező elem (elsősorban F, O, N) és hozzá közvetlenül kapcsolódó hidrogénatom 

szükséges. Ez a hidrogénatom és egy másik molekulában az előbb említett atomokon lévő nemkötő 

elektronpár alakítja ki a kötést. 
21  A kémiai kötést pragmatikusan értelmezve (Pauling, 1960): „... kémiai kötés van két vagy több atom között 

akkor, ha az ezek között ható erők olyanok, hogy olyan aggregátum képződését eredményezzék, amely 

elegendően stabil ahhoz, hogy a vegyészek önálló molekuláris képződményként foglalkozzanak vele.” 



1. Alapfogalmak molekuláris szinten 17 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 A szimmetria fogalmat többféle értelemben is használjuk. Az egyik szerint egy szimmetrikus 

alakzat arányos, egyensúlyban álló, a szimmetria pedig az egyes részeket egésszé egyesítő összhang. 

Második jelentése a szó eredetéből következik: a görög sum () és metros () szavakból 

tevődött össze, és szó szerinti értelmezésében a dolgok közös mértékét jelenti. A szimmetria tehát 

egyszerre hétköznapi értelemben vett esztétikai fogalom és emellett pontos matematikai értelemben 

vett tudományos fogalom is, mely alkalmas arra, hogy segítségével különbséget tegyünk változatos 

szabályos mintázatok között és osztályozzuk azokat. A szimmetriával a természeti jelenségekben és az 

emberi alkotásokban egyaránt nap mint nap találkozhatunk. 

 A molekuláris szimmetria a kémiában jellemzi a molekulák szimmetriaviszonyait és a 

molekulákat szimmetriájuk szerint osztályozza. A molekuláris szimmetria alapvető jelentőségű 

sajátosság a kémiában, mivel segít megérteni és előrebecsülni számos molekuláris sajátosságot, mint 

például a dipólusmomentum vagy a szerves molekulák egyes irányfüggő kölcsönhatásai. Nem 

meglepő tehát, hogy majdnem minden egyetemi szintű, kémia tárgyú tankönyv  foglalkozzék akár 

kvantumkémiával, szervetlen vagy szerves kémiával, fizikai kémiával vagy spektroszkópiával  

legalább egy rövid fejezetet szentel a szimmetriának. 

 A szimmetriával kapcsolatos három (a megértéshez szükséges) alapfogalom a következő: 

 Szimmetriaelem: A szimmetriaelemet a szimmetrikus jelenség azon pontjainak összessége 

alkotja, amelynek a transzformáció során nem változnak a topológiai paraméterei. 

 Szimmetriatranszformáció: Az a művelet, amely a szimmetrikus jelenség szerkezeti elemeit 

egymásba átalakítja (fedési művelet). 

 Szimmetriatag: A szimmetriatag (monomer) a szimmetrikus jelenségnek az a szerkezeti eleme, 

amely a szimmetriatranszformációval szemben egységként viselkedik (tehát azon pontok összessége, 

melyek a szimmetriatranszformáció során kapcsoltan változnak [mozdulnak el], ennek megfelelően 

egymáshoz való viszonyuk a transzformáció után változatlan). 

 A szimmetriaelemek milyensége függ attól, hogy ezek véges kiterjedésű objektumokra 

vonatkoznak-e (a sztereokémia ilyen eseteket vizsgál) vagy végtelen kiterjedésben ismétlődő 

objektumokra is (ilyen esetekkel foglalkozik a kristálytan22). A továbbiakban mi csak a sztereokémiai 

szempontból fontos, véges kiterjedésű objektumok esetében előforduló szimmetriaelemeket tekintjük 

át, melyek a Cn szimmetriatengely, a  szimmetriasík, az i szimmetriacentrum és az Sn alternáló 

szimmetriatengely23.  

 A szimmetriatranszformációként csak elforgatást igénylő Cn szimmetriatengely ún. elsőfajú 

szimmetriaelem, míg az ettől eltérő szimmetriatranszformációkat igénylő  szimmetriasík, az i 

szimmetriacentrum és az Sn alternáló szimmetriatengely másodfajú szimmetriaelemek. A 

molekuláris szimmetriák pontos vizsgálata és osztályzása a matematikai pontcsoportelmélet megfelelő 

adaptációjával lehetséges. 

 A Cn szimmetriatengely definíció szerint az a tengely, amely körüli 360/n szögű elforgatás az 

eredeti objektummal (molekulával) fedésbe hozható objektumot eredményez. A teljes körülforgatás 

megegyezik az azonossági transzformációval (C1= E). Az 1.2-1. ábra példákat mutat be különböző Cn 

szimmetriatengellyel rendelkező objektumokra (molekulákra). 

                                                      
22 A végtelen kiterjedésben ismétlődő objektumok esetében transzlációs szimmetriaelem is hozzájárul a 

szimmetriaviszonyokhoz. A forgatás és transzláció (csavarás) helikogíreket eredményez. A tükrözés és 

transzláció siklatásos tükörsíkot hoz létre.  
23  A pontcsoportelméletek szempontjából fontos az E azonossági transzformáció figyelembevétele is. 
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1.2-1. ábra: Példák Cn szimmetriatengellyel rendelkező objektumokra  

 A Cn szimmetriatengelyek szerint megvalósítható forgatás „valós” transzformáció abban az 

értelemben, hogy a molekulák egymással fedésbe hozható pontjai valós, anyagi pontok. Az 1.2-1. 

ábrán a C2 (A), C3 (B), C4 (C), C6 (D) és C (E) szimmetriaelemekkel rendelkező objektumok 

mindegyikén megfigyelhetjük, hogy a Cn szimmetriatengely körüli 360/n szögű elforgatás során 

minden tömegpont egy tőle megkülönböztethetetlen másik, valós tömegpont helyére kerül. Egészen a 

fullerének (F) felfedezéséig úgy tűnt, hogy C5 szimmetriatengellyel rendelkező eset nem található a 

véges kiterjedésű valós molekulák esetén. Forgási szimmetriával (C) redelkeznek a kúpos (E) vagy 

hengeres objektumok. 

 Valós molekulák közül C2 szimmetriatengely található a vízben, C3 szimmetriatengelye van az 

ammóniának, C6 szimmetriatengellyel rendelkezik a benzol. Egy molekula egynél több 

szimmetriatengellyel is rendelkezhet (pl. a benzol többek között 1-4 szénatomjain áthaladó C2 

szimmetriatengellyel is rendelkezik). Ekkor a legnagyobb n számmal jellemezhető szimmetriatengely 

a főtengely, amely megállapodás szerint a Descartes-koordinátarendszer Z-tengelye. 

 A  szimmetriasík egy olyan sík, amelyen át tükrözve az eredeti objektumot, tőle 

megkülönböztethetetlen objektumot kapunk (másképpen fogalmazva: egy adott tömegpontból a síkra 

bocsájtott merőleges egyenes mentén a sík túloldalán, a síktól mért azonos távolságra az adott 

tömegponttól megkülönböztethetetlen másik tömegpont található). Emiatt a  szimmetriasíkot gyakran 

tükörsíknak is nevezik. A 1.2-2. ábrán két,  szimmetriasíkkal rendelkező objektum látható, az A 

objektum (molekula) esetében a  szimmetriasík tömegközéppontokon (atomokon) át fektethető, míg 

a B és C objektumok (molekulák) esetében a  tükörsík kötések felezőpontján halad át. 
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1.2-2. ábra: Példák  szimmetriasíkkal rendelkező objektumokra  

 Valós molekulákat vizsgálva a vízben két szimmetriasíkot találunk. Az egyik a vízmolekula 

(H2O) atomjait tartalmazza, a másik tükörsík pedig az oxigénatomot tartalmazva merőleges erre. A 

főtengellyel párhuzamos szimmetriasík függőleges (vertikális; ζv), azt amelyik szimmetriasík a 

főtengelyre merőleges, az a vízszintes (horizontális; ζh) szimmetriasík24. A benzolban (C6H6) ennek 

megfelelően a hat szénatomot magában foglaló tükörsík vízszintes (ζh), míg pl. az erre merőleges, a 

C1-C4 atomokat tartalmazó szimmetriasík pedig függőleges  (ζv). 

 Az i szimmetriacentrum az objektumon belül található olyan pont, amelyre teljesül az a feltétel, 

hogy az objektum bármely tömegpontjából a ponton át bocsátott egyenes mentén a pont túloldalán, a 

ponttól mért azonos távolságra az adott tömegponttól megkülönböztethetetlen másik tömegpont 

található (1.2-3. ábra). Gyakran nevezik inverziós centrumnak is. 

 

1.2-3. ábra: Példák i szimmetriacentrummal rendelkező objektumokra 

 Az i szimmetriacentrum eshet atomot nem tartalmazó „üres” térrészre (1.2-3. ábra, A és B) vagy 

valós atomra (1.2-3. ábra, C). Valós molekulák közül atomközépponttal egybeeső i 

szimmetriacentrumot tartalmaz például a C objektumhoz hasonló szerkezetű xenon-tetrafluorid 

(XeF4), ahol a i szimmetriacentrum a Xe atom középpontjával esik egybe, míg a benzol (C6H6) 

esetében az inverziós centrum „üres” térrészre esik, mivel ez az aromás gyűrű középpontja. 

 Az Sn alternáló szimmetriatengely (vagy forgatási-tükrözési tengely) egy olyan összetett 

szimmetriaelem, amely elsőként egy tengely körüli, 360/n szögű elforgatással elforgatja, majd a 

tengelyre merőleges tükörsíkon át tükrözi az eredeti objektumot és így az eredeti objektummal 

(molekulával) fedésbe hozható objektumot eredményez. Könnyen belátható, hogy az Sn alternáló 

szimmetriatengely mentén történő 360-os forgatás-tükrözési művelet teljes körülfordulással csak n 

páros volta esetén szolgáltat az eredeti objektummal megegyező objektumot.  

 Azt, hogy a  szimmetriasík és az i szimmetriacentrum is másodfajú szimmetriaelemek, jól 

szemlélteti, hogy a S1 alternáló szimmetriatengely megegyezik a tükörsíkkal (S1= ), illetve az S2 

alternáló szimmetriatengely megegyezik az i szimmetriacentrummal (S2= i). 

                                                      
24  A szimmetriasík Descartes-koordinátarendszerbeli irányultságával is jellemezhető, pl. (xz) vagy (yz). 
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1.2-4. ábra: Példák Sn alternáló szimmetriatengellyel rendelkező objektumokra 

 Az 1.2-4. ábrán néhány Sn alternáló szimmetriatengelyt tartalmazó objektumot tüntettünk fel: az A 

objektum S2 forgatási-tükrözési tengellyel (azaz i szimmetriacentrummal), a B és C objektumok S4 

alternáló szimmetriatengellyel, a D és E objektumok pedig S6 forgatási-tükrözési tengellyel 

rendelkeznek. 

 Sn alternáló szimmetriatengelyt tartalmazó valós molekulákra példa lehet a 1.2-4. ábra C 

szerkezetének megfelelő tetraéderes metán (CH4) vagy tetrafluormetán (CF4), amelyeknek három S4 

forgatási-tükrözési tengelye van. A 1.2-4. ábra E szerkezetének megfelelő elrendeződésű az etán 

(C2H6), ill. hexafluoretán (C2F6) nyílt konformációja25, amely ennek megfelelően S6 alternáló 

szimmetriatengellyel rendelkezik. 

 Egy pontcsoport a szimmetriaelemek segítségével végezhető szimmetriatranszformációk olyan 

matematikai értelemben vett csoportja, amelyre az jellemző, hogy az adott csoporton belül elvégezhető 

szimmetriatranszformációk során az objektum legalább egy pontja rögzítetten marad26. A 

szimmetriával kapcsolatos alapvető sajátságok szempontjából az azonos pontcsoportba tartozó 

objektumok viselkedése hasonló. 

1.2.2.  Sztereokémiai alapfogalmak osztályzása 

A szimmetriaviszonyok tisztázása után a sztereokémiai alapfogalmak értelmezéséhez, rendszerbe 

illesztéséhez nagymértékben segíthet, ha tisztában vagyunk azzal, hogy e fogalmak milyen szinteken 

(szerkezet – mikroszkopikus szint; tulajdonságok – makroszkopikus szint) mire is vonatkoznak. Az 

egyik lehetséges osztályzás az, hogy a fogalmakat aszerint vizsgáljuk, hogy ezek egyetlen objektumra 

(vagy annak részére), két objektum egymással szembeni viszonyára, vagy egyetlen objektum azonos 

részegységeinek, illetve megközelítési lehetőségeinek viszonyára vonatkoznak-e (1.2-1. táblázat). 

 Ezen osztályzás és a fogalmak jelentésének értelmezése során a vizsgált objektumokat szerkezeti 

sajátságaik elemzése során (mikroszkopikus szinten) gyakorlatilag egységesnek és időben állandónak 

tekintjük, miközben az előzőek során beláthattuk, hogy a szerkezeti sajátosságokkal kapcsolatos 

                                                      
25  A konformáció definícióját az 1.2.2.1 fejezet tárgyalja. 
26  A sztereokémiai szempontból érdekes, véges kiterjedésű molekulák esetén a pontcsoportok száma kisebb (30 

releváns pontcsoport), mivel a kristálytani pontcsoportok a három dimenzióban végzett transzlációs 

szimmetriákat is megengedik. Ennek megfelelően a kristálytani pontcsoportok száma nagyobb (32, 

osztályozásuk pl. a Schönflies-rendszer szerint lehetséges).  
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tulajdonságok a legtöbb esetben csak makroszkopikus szinten határozhatóak meg (tehát a molekulákat 

nagy számban tartalmazó halmazban még „tiszta” anyagok esetében is a halmazt alkotó molekulák 

egymással kölcsönhatásba léphetnek és mozoghatnak). Ezért a mikroszkopikus szinten értelmezett 

(adott szerkezeti állapothoz rendelt) fogalmak esetében mindig tisztában kell lenni azzal, hogy azok 

hol és hogyan tartalmaznak makroszkopikus szinten meghatározható tulajdonságokhoz rendelhető 

elemeket. 

 Az adott molekula állapotának leírása szempontjából fontos fogalmak szerkezeti szinten egyetlen 

objektum (molekula), vagy annak kisebb részéhez rendelhetőek. Ennek megfelelően az első csoportba 

(1.2-1. táblázat, 1. oszlop) olyan fogalmakat sorolhatunk, amelyek értelmezéséhez elegendő egyetlen 

molekuláris objektumot vizsgálni.  

 

 Sok esetben fontos, hogy a molekuláris állapotok mennyire különböznek (ettől függ a 

molekulahalmazok elválaszthatósága, ami mind szintetikus, mind analitikai szempontból igen nagy 

jelentőségű). Ennek vizsgálatához két molekuláris objektum hasonlóságának vizsgálata és az ezzel 

kapcsolatos fogalmak értelmezése szükséges (1.2-1. táblázat, 2. oszlop). 

 

 Ugyancsak igen gyakori, hogy egy kémiai szintézis során vagy egy fizikai, kémiai, illetve 

biológiai kölcsönhatásokon alapuló módszerben egy molekuláris objektum egynél többféleképpen is 

viselkedhet. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon molekuláris objektum a vele kölcsönható rendszer felé 

más és más részeit „mutatva” vehet részt az adott folyamatban. Az egy molekuláris objektum ezen 

eltérő részeinek egymással szembeni viszonyának vizsgálata és az erre vonatkozó fogalmak (1.2-1. 

táblázat, 3. oszlop) ismerete tehát szintén fontos. 

 

 Az egy molekuláris objektumra vagy annak részeire vonatkozó fogalmak értelmezése több 

korábbi forrásban és a mai szakirodalomban is eltérő. Ennek megfelelően az egyes fogalmak eltérő 

értelmezési módjaival is érdemes tisztában lenni. Ahol a IUPAC meghatározás27 pontos, ott azt 

részesítjük előnyben, ahol azt pontosítani érdemes, ott feltüntetjük és indokoljuk az értelmezésbeli 

eltérést.28 Az alábbiakban felsoroljuk a 1.2-1. táblázatban összefoglalt fogalmakat, azok definíciót és 

más értelmezéseit is feltüntetve. 

                                                      
27  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. 
28  A fogalmak értelmezése során nagymértékben támaszkodunk az E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander 

(1994)15 által tárgyaltakra. 
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1.2-1. táblázat: Egyes sztereokémiai alapfogalmak osztályozása 

Egy objektumra (molekulára) 

vagy annak részeire vonatkozó 

fogalmak 

 

 

Két objektum (molekula) 

viszonyára vonatkozó fogalmak 

[izomer viszony] 

 

 

Egy objektum (molekula) 

részeinek
†
 / megközelítési 

módjainak
‡
 viszonya [topicitás] 

 

Konstitúció *: 
A molekulát felépítő atomok és 

kötések kapcsolódási sorrendje (2D 

kötésmátrixszal leírható) 

Konstitúciós izoméria: 
A vizsgált két azonos összegképletű 

molekula konstitúciója nem azonos 

(és elkülöníthetőek) 

Nem azonos konstitúciójú 

helyhez kötődő csoportok 

Konfiguráció 
#: 

A molekula jól meghatározott, az 

adott viszonyok közt stabil állapotú, 

csak térbeli leírással (sztereo-

deszkriptorokkal) jellemezhető 

részének elrendeződése 

 

Sztereoizoméria:  
A vizsgált két azonos összegképletű 

molekula konstitúciója azonos, ám 

mégsem azonosak (és elkülöníthe-

tőek). 

 

Két csoportba tartozhatnak: vagy 

diasztereomerek, vagy enantiomerek 

Sztereoheterotóp 

csoportok/oldalak: 
Azonos konstitúciójú helyhez kötődő, 

ám megkülönböztethető  

csoportok/megközelítési módok.  

 

Két viszonyban lehetnek: vagy 

diasztereotóp, vagy enantiotóp 

Konformáció *: 
A molekula atomjainak adott 

viszonyok közt energetikailag 

megengedett térbeli (3D) 

elrendeződése 

Diasztereomerek: 

Azon sztereoizomerek, melyek 

nem enantiomerek 

Diasztereotóp csoportok/ oldalak: 

Sem szimmetriatengely (Cn), sem 

szimmetriasík () nem lehet 

közöttük 

Kiralitás 
&*:  

Egy objektum (molekula) akkor 

királis, ha nem azonos a 

tükörképével 

Enantiomerek: 

Nem azonos tükörképek 

viszonyában álló sztereoizomerek 

Enantiotóp csoportok/ oldalak: 

Szimmetriatengely  nem lehet 

közöttük (Cn) ám szimmetriasíkjuk 

()
†† van 

Akiralitás 
&*:  

Egy objektum (molekula) akkor 

akirális, ha azonos a tükörképével 

 
Homotóp csoportok/oldalak: 
Közöttük szimmetriatengely (Cn) és 

szimmetriasík ()
††

 is található 

* Pontosan egy molekulára jellemző; # A molekulának csak egy jól meghatározható, adott energiaviszonyok között stabil 

térbeli elrendeződésű részére vonatkozik; & Egy molekulára / objektumra jellemző, vagylagos fogalmak; † Csoportok: egy 

molekula azonos felépítésű, ún. homomorf részei; ‡ Oldalak: egy planáris molekularészlet által meghatározott sík két oldala 

[X=a(b,c), ahol X központi atomhoz három ligandum (a,b,c) kapcsolódik]; †† A szimmetriasík helyett bármely további 

másodfajú szimmetriaelem (i szimmetriacentrum, Sn alternáló szimmetriatengely; ld. 1.2.1 fejezet) jelenléte is elégséges 

feltétel 

1.2.2.1. Egy objektumra (molekulára) vagy annak részeire vonatkozó fogalmak 

Konstitúció: A molekuláris objektumot alkotó atomok minőségének és konnektivitásának (beleértve a 

kötések rendűségének megadását) leírása, figyelmen kívül hagyva bármilyen térbeli elrendeződésből 

eredő megkülönböztetést.29 

 Konfiguráció: A molekula jól meghatározott, az adott viszonyok közt stabil állapotú, csak térbeli 

leírással (sztereo-deszkriptorokkal) jellemezhető részének elrendeződése.  
[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai szerint27 a konfiguráció fogalma egy molekuláris objektum atomjainak 

olyan térbeli elhelyezkedésére vonatkozik, amely a sztereoizomerek megülönböztethetőségét eredményezi, tehát 

nem csupán konformációs különbségnek tekinthető. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a IUPAC izoméria 

(sztereoizoméria) fogalma nem tartalmazza az anyagok elkülöníthetőségének izolálhatóságának kritériumát, 

tehát ezek alapján a konfiguráció és a konformáció fogalmai nem különíthetőek el.]. 

                                                      
29  A konstitúció gyakorlatilag megfelel a molekulaszerkezet kötésmátrixok segítségével történő leírásának (ld. 

1.1-8. és 1.1-9. ábrák). 
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 Konformáció: A molekula atomjainak adott viszonyok közt (ez alatt általában a normál 

körülményeket16 értjük) energetikailag megengedett térbeli (3D) elrendeződése.   

[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai szerint27 a konformáció az atomok olyan térbeli elrendeződése, amely 

olyan sztereoizomereket eredményez, amelyek egymástól formálisan egyszeres kötések körüli rotáció(k)ban 

különböznek. Szigorúan véve ez az értelmezés a valós állapotokat leszűkíti, hiszen egyes konformációs 

állapotokban nem csak torziós szögek, hanem kötésszögek és akár kötéshosszak is különbözhetnek egymástól.] 

 Kiralitás: Egy objektum (molekula) akkor királis, ha nem azonos a tükörképével.  
[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai szerint27 a kiralitás egy merev objektum (avagy térben rögzitett 

helyben lévő atomok) azon geometriai sajátsága, hogy nem hozható fedésbe tükörképével. Az ilyen 

objektumoknak nincs másodfajú szimmetriaeleme ( = S1: szimmetriasík; i = S2: szimmetriacentrum; Sn 

alternáló szimmetriatengely), ezek a királis objektumok. ] 

 Akiralitás: Egy objektum (molekula) akkor akirális, ha azonos a tükörképével. A legegyszerűbb 

definíció magából a névből származik: egy objektum akkor akirális, ha nem királis.  
[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai27 értelmében az akirális objektumoknak van másodfajú 

szimmetriaeleme ( = S1: szimmetriasík; i = S2: szimmetriacentrum; Sn alternáló szimmetriatengely)] 

 

 A fenti fogalmak értelmezése leginkább a konfiguráció és a konformáció esetében problematikus. 

Amennyiben mereven értelmezzük e két fogalmat, és nem vagyunk tudatában annak, hogy a IUPAC 

által ezek definíciójához felhasznált izoméria fogalom nem pontos, mivel nem tartalmaz energetikai 

alapú elkülöníthetőségi kritériumot, sok félreértés lehetséges. Vannak ugyanis olyan molekulák, 

melyek esetében a formálisan egyszeres kötések körüli rotáció gátolt, így konformációbeli eltérésekből 

adódóan valósulhat meg az atropizoméria jelensége. Ugyanakkor vannak olyan esetek, mikor a 

molekuláris objektumok királisak, mégsem különíthetőek el tiszta enantiomerek formában, amire 

példa a három különböző csoporttal szubsztituált aminok esete, ahol a két forma közötti energiagát 

általában olyan kicsi, hogy a királis formák egyes speciális esetektől eltekintve nem különíthetőek el. 
 [Ugyan az izolálhatósági kritériumot, hasonlóan a “normál körülményekhez”16, nem lehet pontosan 

definiálni, de használata mindenképpen indokolt. Az egyik lehetséges javaslat szerint30 két egymásba gyorsan 

átalakulni képes molekuláris szerkezetet csak akkor tekinthetünk különálló molekuláknak, ha az őket elválasztó 

energiagát meghaladja kT értékét (1.2-5. ábra). Amennyiben az energiagát kisebb, a rendszert egy molekulának 

kell tekinteni. 

 

1.2-5. ábra: Kettős potenciális energiaminimum (ha E0 < kT, akkor az első vibrációs energiaszint a 

két energiaminimumot elválasztó gát fölött helyezkedik el)30 

 Normál körülmények között (25 C) egy 84 kJ mol-1 (20 kcal mol-1) átalakulási szabadentalpia gát megfelel 

1.3 × 10-2 s-1 átalakulási sebességnek (azaz t1/2= 1 perc, ami szintetikus vegyész számára elkülöníthetetlen 

vegyületeket jelent), míg 105 kJ mol-1 (25 kcal mol-1) átalakulási szabadentalpia gát megfelel 2.9 × 10-2 s-1 

átalakulási sebességnek (azaz t1/2= 66 óra, ami szintetikus vegyész számára is elkülöníthető anyagokat 

eredményez). 

 Az izolálhatósági kritériumnak, meghatározási problémái ellenére valós termodinamikai alapjai vannak és 

következményekkel jár, hogy egy adott molekuláris állapot izolálható entitásnak tekinthető-e. A Gibbs féle fázis-

szabályban F + Sz = K + 2 (ahol  F = fázisok száma, Sz = szabadsági fokok száma; K = komponensek száma) 

ugyanis K, a komponensek száma megegyezik az izolálható komponensek számával.] 

                                                      
30  E. L. Eliel, ”On the Concept of Isomerism” Isr. J. Chem, 1976/77, 15, 7. 
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1.2.2.2. Két objektum (molekula) viszonyára vonatkozó fogalmak (izoméria, izomer viszony) 

A izoméria fogalomköre két anyag (molekula) viszonyával kapcsolatos, jelentősége az anyagok 

elválaszthatóságának értelmezése szempontából van. Az előzőekben tárgyaltak értelmében azonban az 

izoméria definicója nem egyszerű.12 A izoméria pontos meghatározása során a IUPAC-ajánlások27 

sem igazán segítenek. Ennek megfelelően az eltérések indoklásával itt is esetenként más definíciókat 

javaslunk, mint a IUPAC-ajánlások. 

 Izoméria: az izomerek közötti viszony.27 

 Izomer: egy azon vegyületek (vagy molekuláris képződmények) közül, amelyek kémiai 

összegképlete azonos, ám izolálhatóak és eltérő fizikai és/vagy kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek.
  

[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai27 szerint az izomer egy azon vegyületek (vagy molekuláris 

képződmények) közül, amelyek kémiai összegképlete azonos, ám eltérő szerkezeti képlettel, vagy eltérő 

térszerkezeti képlettel jellemezhetőek, így tehát potenciálisan különböző fizikai és/vagy kémiai tulajdonságokkal 

rendelkezhetnek.]  

 Az előzőekben tárgyaltak értelmében tudatában kell lennünk annak, hogy ez az általunk javasolt, 

az izolálhatóságot is magában foglaló izomériadefinicó sem egyértelmű,12 hiszen az elkülöníthetőségi 

kritérium sem definiálható élesen. Mindamellett javaslatunk közelebb áll a szerves kémiai 

gyakorlathoz, mint a IUPAC-ajánlások, hiszen a szigorúan vett IUPAC-definíciók szerint a tercier 

aminok labilis, ám királis formái, a tautomer acetaldehid és vinil-alkohol vagy akár a bután eltérő 

konformációs állapotai (pl. a fedő és a nyílt konformáció) izomerek. 

 Izoméria (az elkülöníthetőségi kritériumot is figyelembe véve) több okból léphet fel (1.2-6. ábra). 

A különböző fajtájú izomereket eltérő elnevezéssel jelöljük. 

 

 

1.2-6. ábra: Az izoméria lehetséges formái 

 Konstitúciós izomer: egy azon izomerek közül, amelynek molekulái eltérő konstitúcióval 

rendelkeznek.  

[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai27 szerint a konstitúciós izoméria olyan szerkezetek közt fellépő 
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izoméria, amelyek konstitúciójukban különböznek és eltérő lineáris képlettel jellemezhetőek, pl. CH3OCH3 és 

CH3CH2OH.31] 

 Sztereoizomer: egy azon izomerek közül, amelynek molekulái azonos konstitúciójúak.  

[A IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásai27 szerint a sztereoizomerek olyan izomerek, melyek konstitúciója 

azonos, ám atomjaik térbeli elrendeződése különböző. A sztereoizomériát a IUPAC-ajánlások az izoméria olyan 

fajtájaként jellemzik, amelyik az atomok térbeli elhelyezkedésbeli különbségéből ered anélkül, hogy az izomerek 

konnektivitásban vagy kötésrendben különböznének. 32] 

 Diasztereomer: egy azon sztereoizomerek közül, amelynek molekulái egymással nem állnak 

tükörképi viszonyban. A diasztereomerek különböznek egymástól mind fizikai sajátságaikban, mind 

akirális vagy királis reagensekkel szemben mutatott kémiai viselkedésükben.27 A diasztereomerek 

lehetnek akár királisak, akár akirálisak.  

[Ez a definíció jól egybevág a IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásaval,27 miszerint a diasztereoméria a 

sztereoizoméria olyan fajtája, ami nem enantioméria. A diasztereomerek olyan sztereoizomerek, melyek nem 

állnak egymással tükörképi viszonyban.33] 

 Enantiomer: egy azon sztereoizomerek közül, amelynek molekulái egymással fedésbe nem 

hozható tükörképek viszonyában állnak (az enantiomerek tehát tükörképi párt alkotnak). Az 

enantiomerek mindenképpen királisak. Az enantiomerek skaláris fizikai sajátságai megegyeznek, csak 

vektoriális fizikai sajátságaikban különböznek. Akirális reagensekkel szemben mutatott kémiai 

viselkedésükben megegyeznek, csak királis reagensekkel szemben mutatott kémiai viselkedésük 

eltérő.27  

[Ez a definíció jól egybevág a IUPAC (1996) sztereokémiai ajánlásával,27 miszerint az enantiomerek olyan 

molekuláris entitáspárok, melyek egymással fedésbe nem hozható tükörképi viszonyban állnak.34]  

 A konformáció/konfiguráció és az izomériaviszonyok bemutatását a C6H12 izomerek példáján 

szemléltetjük (1.2-7. ábra). A definíciókból és az 1.2-7. ábra példáiból látható, hogy az izoméria 

fajtájától függ, hogy egy izomer anyagkeverék milyen körülmények között választható el: a 

konstitúciós izomerek és a diasztereomerek minden fizikai és kémiai sajátságukban különböznek, míg 

az enantiomerek csak irányfüggő (vektoriális) tulajdonságaik alapján különböztethetőek meg és csak 

királis partnerekkel mutatnak eltérő kémiai reaktivitást. Az 1.2-7. ábra példái jól szemléltetik a 

definíciók pontosságának szükségességét és indokolják az izolálhatósági kritérium figyelembevételét.  

 Az 1.2-7. ábrán a ciklohexán példáján azt látjuk, hogy a konformációs állapotok egymástól nem 

elválaszthatóak, nem alkotnak elkülöníthető molekuláris halmazokat. Itt láthatjuk a IUPAC 

konformáció definíció pontatlanságát is, hiszen a három állapot nem csak egyszeres kötések körüli 

rotációban különbözik, mivel a félszék konformációs állapotban a C-C-C vegyértékszögekben is 

tapasztalható eltérés. A metilciklopentán két feltüntetett állapota viszont tükörképi, ám ezek azonos 

tükörképek, tehát akirálisak. 

 Az 1.2-7. ábra segít a konfiguráció fogalmának megértéséhez is. Az ábrán több olyan, szaggatott 

vonalakkal körülkerített molekuláris rész is látható, amelynek térbeli elrendeződése valamely okból 

állandó, csak jelentős energiagátat átlépve (például kötéshasadás árán) lenne megváltoztatható. A 

konfiguráció tehát nem a molekula egészére vonatkozik, hanem ennek a térben rögzített résznek az 

elrendeződésére jellemző. Ez az elrendeződés csak a térbeli irányultságokat jellemző, ún. 

sztereodeszkriptorokkal jellemezhető (ilyen pl. a cisz/transz az 1,3-dimetilciklobután izomerek 

esetében; az (R) / (S) az 1,2-dimetilciklobután, illetve a 3-metilpent-1-én izomerek esetében; illetve az 

                                                      
31  Lásd 1.1-8. ábra. Az izolálhatósági kritériumot nem tartalmazó IUPAC konstitúciós izoméria definíció 

értelmében azonban a 1.1-9. ábrán látható acetaldehid és vinil-alkohol is konstitúciós izomerek lennének (a 

valóságban ezek tautomerek). 
32  Az izolálhatósági kritériumot nem tartalmazó IUPAC sztereoizoméria definíció értelmében azonban a 1.1-12. 

ábrán látható klórciklohexán-szerkezetek is sztereoizomerek lennének (a valóságban ezek a szubsztituenst 

ekvatoriális, illetve axiális helyzetben tartalmazó konformációs állapotok, a klórciklohexán normál 

körülmények között egységes anyagként viselkedő molekuláris halmaz). 
33  Bár a IUPAC diasztereoméria definíció is jónak tűnik, ám a IUPAC izomer/sztereoizomer alapdefiníciók 

nem tartalmazzák az izolálhatósági kritériumot, így a hiányos alapdefiníciók miatt ez a definíció sem pontos. 
34  Bár a IUPAC enantoméria definíciója megfelelőnek tűnik, ám a mivel a IUPAC izomer/sztereoizomer 

alapdefiníciók nem tartalmazzák az izolálhatósági kritériumot, így ez a definíció sem pontos. 
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(E) / (Z) a hex-3-én izomerek esetében). A 1.2-7. ábrán az (E)-, illetve (Z)-3-hexén esetében az is jól 

látható, hogy a szaggatott vonallal körülkerített részek elrendeződését, konfigurációját nem 

befolyásolja az, hogy a molekula továbi, mozgékony részei milyen konformációs állapotban vannak. 

Minden esetben megfigyelhetjük, hogy a sztereoizomerek tartalmaznak valamilyen sztereogén 

elemet,35 aminek valamilyen rögzített térbelisége, konfigurációja van. 

 A 1.2-7. ábrán az is jól látható, hogy míg minden molekuláris objektumnak van valamilyen 

konstitúciója és valamilyen konformációs állapotban van, addig számos olyan molekuláris objektum 

létezik, amelynek nincs konfigurációval rendelkező része (pl. a ciklohexán, a metil-ciklopentán, az 1-

hexén). 

 

1.2-7. ábra: A konformáció, konfiguráció és a különböző izomériák. Az egy dobozban lévő C6H12 

molekuláris objektumok azonosak (), vagy egymásba alakulni képes ( ) konformációk halmazaként 

létező anyaghalmazok.  

(K.i. ….. : konstitúciós izomerek; D ….. : diasztereomerek; E ……: enantiomerek).  

                                                      
35  A sztereogén elemekről bővebben a sztereodeszkriptorokat ismertető 1.2.3. fejezetben lesz szó. 
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 A kiralitás és akiralitás mikroszkopikus szinten, egy-egy rögzített molekuláris objektum 

sajátságaként értelmezhető. A két fogalom vagylagos (az 1.2-7. ábrán feltüntetett mindegyik 

molekuláris objektum is vagy királis, vagy akirális).  

A királis/akirális fogalmak anyagi halmazokra történő kiterjesztése nem triviális, ezt a IUPAC is 

javasolja elkerülni a „királis” fogalom tárgylásánál.27 A kiralitás fogalmának anyagi halmazokra 

történő kiterjesztésének problémája jól látszik az 1.2-7. ábrán az 1-hexén esetében, amelynek 

mikroszkopikus szinten mind királis, mind akirális konformációs állapotait láthatjuk, az 1-hexént 

makroszkopikus szinten mégis akirális vegyületként kezeljük.  

Ugyancsak problémát okozhat, ha a királis/akirális fogalmakat nem a molekuláris objektumok 

egészére, hanem annak részeire is alkalmazzuk. Ezt a IUPAC-ajánlások27 a „királis” fogalom 

tárgyalásánál szintén nem javasolják. 

 Ne vezessen tévútra bennünket, ahogy a IUPAC definiálja27 a kiralitáscentrum fogalmát,36 mivel a 

IUPAC-ajánlások sehol nem tartalmazzák, hogy a kiralitáscentrum jelenléte feltétlenül egy molekula 

kiralitását is jelenti. Ezt jól példázza az 1.2-7. ábrán az 1,2-dimetilciklobután mezo-formája, amely 

akirális annak ellenére, hogy benne két kiralitáscentrum is található. Ezért javasoljuk, hogy a kiralitás 

meglétét sugalló kiralitáscentrum fogalom helyett használjuk az aszimmetriacentrum megnevezést. 

 Ugyancsak fontos tudatában lenni, hogy a sztereoizomériának csak az enantioméria esetében 

feltétele az izomerek mindegyikének kiralitása. A disztereomerek esetében az izomermolekulák 

lehetnek akár királisak, akár akirálisak is. Ezt is jól szemlélteti az 1.2-7. ábra, ahol a mezo-1,2-dimetil-

ciklobután akirális, míg diasztereomerje, az (R,R)-1,2-dimetilciklobután királis. A diasztereomer 

viszonyban álló molekulák akár mindegyike lehet akirális, amit a cisz- és transz-1,3-dimetil-

ciklobután diasztereomerek vagy az (E)- és (Z)-hex-3-én diasztereomerek példáznak, ahol egyik forma 

sem királis. 

 Meg kell jegyeznünk, hogy az izomériának, így tehát a sztereoizomériának sincs univerzális és 

teljesen pontos definíciója. A molekuláris objektumok konnektivitásának definíciója általában tiszta, a 

konstitúció megállapításakor (így tehát a molekuláris objektum definiálásakor) az egyszeres vagy 

annál magasabb rendű kötéseket veszük figyelembe. Figyelmeztetésképpen azonban az 1.2-8. ábra 

olyan eseteket mutat be, ahol egynél kisebb rendűségű kötések jelenléte eredményez sztereoizomer 

viszonyban álló molekuláris asszociátumokat. 

 

1.2-8. ábra: Egynél kisebb rendűségű kötések miatt sztereoizomer viszonyban álló molekuláris 

objektumok 

 Mivel a definíciókat nem lehet teljesen pontossá és minden esetben alkalmazhatóvá tenni, 

azokban az esetekben, mikor valamilyen jelenségnél a definíciókkal pontosan le nem fedhető eltérések 

fontos következményekhez vezetnek, célszerű pontosan fogalmazni. Ennek megfelelően az 1.2-8. 

ábrán látható karbonsavak esetében beszélhetünk azok diasztereomer viszonyban álló dimer formáiról, 

amelyek azonban nem diasztereomerek (figyelembe véve az elkülöníthetőségi kritériuomot). Az 

                                                      
36  A kiralitáscentrum egy, ligandumokat olyan térbeli elrendeződésben hordozó atom, amely nem hozható 

fedésbe saját tükörképével. Ez tehát az aszimmetrikus szénatom fogalmának kiterjesztése atomi centrumként 

bármely elemre, mint pl. a Cabcd mellett a P+abcd vagy a N+abcd.27 
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acetofenon magnéziumionnal alkotott, diasztereomer viszonyban álló komplexei sem azonosak 

molekuláris szinten, ám ezeket sem tekinthetjük diasztereomereknek. 

 

1.2-9. ábra: Az izomer viszony (mikroszkopikus szint) és az izoméria (makroszkopikus szint) 

megkülönböztetésének jelentősége.  

 A két objektum (molekula) viszonyára vonatkozó fogalmakkal kapcsolatban a legtöbb félreértésre 

az adhat okot, ha nem tartjuk szem előtt, hogy egy adott kérdés kapcsán milyen szinten és 

időtartamban foglalkozunk az adott molekuláris objetummal. Molekuláris szinten vizsgálhatjuk 
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például két rögzített konformációs állapotú molekuláris objektum viszonyát, de ekkor is legyünk 

mindig tudatában, hogy az adott állapotú kémiai szerkezet (mikroszkopikus szintű fogalom) és a 

tulajdonságok (makroszkopikus, anyaghalmazokhoz rendelhető fogalom) összerendelése 

problematikus lehet.37 Ennek megfelelően, javaslatunkat az 1.2-9. ábrával alátámasztva, javasoljuk, 

hogy  

 ha két molekuláris objektumot mikroszkopikus (molekuláris) szinten vetünk össze, egyéb, a 

szerkezetből nem közvetlenül következő tulajdonságaik figyelembevétele nélkül, akkor az 

összevetés során használjuk az adott típusú izomerviszony megnevezést.  

[Ilyen értelemben a 1.2-9. ábra bal oldai részeiben a feltüntetett formákra igaz, hogy azok 

konstitúciós izomer- (A és D), diasztereomer- (B) vagy enantiomerviszonyban állnak (C és E).]  

 Ha az izomerviszonyban álló molekulákból álló anyagokat makroszkopikus szinten, valóban 

izolálható anyagi halmazokból származtatható tulajdonságaik alapján (is) jellemezzük, akkor 

használjuk az adott típusú izomer megnevezést.  

[Az az állítás igaz, hogy a 1.2-9. ábra jobb oldalán látható etanol és dimetil-éter konstitúciós 

izomerek (A), a (Z)- és (E)-hex-3-én diasztereomerek (B) vagy az (R)- és (S)-3-metilpent-1-én 

enantiomerek (C). Ezzel szemben az izolálhatósági kritérium értelmében nem állíthatjuk, hogy az 

acetaldehid és a vinil-alkohol konstitúciós izomerek lennének (valójában tautomer elegyet 

alkotnak, D), illetve az enantiomer viszonyban álló (R)- és (S)-etil-fenil-metil-amin formák az 

alacsony energiagát miatt nem izolálhatóak enantiomerek formájában (E)]. 

 

 Ebből látható, hogy ha az izoméria fogalmat a IUPAC-ajánlásoknak megfelelően27 a 

makroszkopikus szintű izolálhatósági kritérium figyelembevétel nélkül alkalmazzuk, akkor ez komoly 

félreértésekhez vezethet. Ekkor az etil-fenil-metil-amin (R)- és (S)-formáit is enantiomereknek 

neveznénk (és nem csupán enantiomerviszonyban álló formákként beszélünk róluk). Ugyanúgy 

félreértésekre adhatna okot, ha az 1.2-7. ábrában feltüntetett 1-hexén konformációkat, melyek között 

királis és akirális állapotok is vannak, az izolálhatósági kritériumot is magába foglaló értelemben 

sztereoizomerekként kezelnénk. Ugyanakkor a félreértés lehetősége nélkül állíthatjuk, hogy az 1.2-7. 

ábrán feltüntetett bal első akirális konformációs állapot és a tőle jobbra feltüntetett királis 

konformációs állapot diasztereomer viszonyban állnak (ám nem izolálható diasztereomerek). 

 Az egyértelmű fogalmazásban tehát komoly segítség lehet a fent javasolt megoldás: ha 

egyértelművé akarjuk tenni, hogy a két objektum viszonyáról csupán mikroszkopikus szinten 

beszélünk, használjuk az izomerviszony megnevezést, míg ha az izomerviszonyban álló molekulák 

makroszkopikus halmazáról, vagy csak makroszkopikus szinten meghatározható tulajdonságairól van 

szó, akkor (és csak akkor) használjuk az izomer elnevezést. 

 

1.2.2.3. Egy objektum (molekula) részeinek vagy megközelítési módjainak viszonyára vonatkozó 

fogalmak (topicitás) 

Egy molekuláris objektum viselkedése szempontjából a molekula azonos konstitúciójú részei közötti 

viszony vizsgálata is fontos lehet. Azonos konstitúciójú csoportok a molekulán belül többféleképpen 

rendeződhetnek el (1.2-10. ábra). A különböző elhelyezkedési viszonyokat eltérő elnevezéssel jelöljük 

és azoknak eltérő szimmetriafeltételei vannak. 

                                                      
37  Lásd, 1.1.4. fejezet. 
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1.2-10. ábra: Azonos konstitúciójú csoportok lehetséges elrendeződési viszonyai egy molekuláris 

objektumon belül 

 Homotóp (csoportok):27 Egy molekuláris objektumon belül az olyan (azonos konstitúciójú) 

atomok vagy csoportok, melyek között n-fogású szimmetriatengely (Cn = 2, 3 stb.) van homotópok. 

Példák erre a borkősav királis formája (C2 tengely, két homotóp karboxil-csoport), a kloroform (C3 

tengely, három homotóp klóratom) vagy a ciklohexa-amilóz (-ciklodextrin, C6 tengely, hat homotóp 

D-glükóz egység) (1.2-11. ábra). Homotóp csoportok egyébként királis molekulákon belül is 

elhelyezkedhetnek (1.2-11. ábra: a (4R,5R)-2,2-dimetil-4,5-difenil-1,3-dioxolán ketáljának két 

metilcsoportja). A homotóp csoportok semmilyen fizikai vagy kémiai módszerrel sem 

különböztethetőek meg. Az egyik vagy másik homotóp csoport cseréjével azonos termékek képződnek 

(1.2-11. ábra, kloroform példája). 
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1.2-11. ábra: Homotóp atomokat vagy csoportokat tartalmazó molekulák 

 Enantiotóp (csoportok):27 Egy molekuláris objektumon belül az olyan (azonos konstitúciójú) 

atomok vagy csoportok, melyek között kizárólag csak valamilyen másodfajú szimmetriaelem ( 

szimmetriasík, i szimmetriacentrum vagy Sn alternáló szimmetriatengely) van enantiotópok. Példa 

lehet erre egy Cabcc típusú molekulában a két c csoport, melyek enantitóp viszonyban vannak, illetve 

tényleges molekulaként a glicerin () vagy a mezo-borkősav (i) pirossal jelölt hidroxil-csoportjai (1.2-

12. ábra). Az enantiotóp csoportok fizikai vagy kémiai sajátságai akirális környezetben megegyeznek 

(pl. azonos jel NMR spektrumban, azonos arányban reagálnak), míg királis környezetben eltérőek (pl. 

eltérő jel NMR spektrumban, nem azonos arányban reagálnak). Az egyik vagy másik 

enantiotópcsoport más atomra vagy csoportra cseréje két különböző enantiomert eredményez (1.2-12. 

ábra), akirális környezetben 1:1, királis környezetben ettől eltérő arányban. 

 

1.2-12. ábra: Enantiotóp atomokat vagy csoportokat tartalmazó molekulák 

 Diasztereotóp (csoportok):27 Egy molekuláris objektumon belül az olyan (azonos konstitúciójú) 

atomok vagy csoportok, melyek azonos konstitúciójú helyhez kötődnek és közöttük semmilyen 

szimmetriaelem sem található, diasztereotópok. Példa lehet erre az (S)-2-butanol vagy az (R)-almasav 

két pirossal jelölt hidrogénatomja (1.2-13. ábra). A diasztereotóp csoportok fizikai vagy kémiai 

sajátságai minden környezetben eltérőek (pl. eltérő jel NMR spektrumban, nem azonos arányban 

reagálnak). Az egyik vagy másik diasztereotóp atom (vagy csoport) más csoportra cseréje két 

különböző diasztereomert eredményez (1.2-13 ábra), elvileg nem 1:1 arányban. 
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1.2-13. ábra: Diasztereotóp atomokat vagy csoportokat tartalmazó molekulák 

 Azt könnyű belátni, hogy az eltérő konstitúciójú helyhez kötődő csoportok között semmilyen 

szimmetria nem lehet, minden sajátságukban megkülönböztethetőek és az egyes csoportok cseréje 

konstitúciós izomerekhez vezet nem 1:1 arányban. 

 Egy molekuláris ojektumon belül többféle rész egymásól függetlenül többféle topicitású lehet, 

mint például a hidrogénatomok a glicerinen belül (1.2-14. ábra). 

 

1.2-14. ábra: Többféle topicitás egy molekulán belül 

 Fontos figyelmeztetés, hogy a topicitások vizsgálatakor sok esetben kimondatlanul a szabad 

rotációt is figyelembe vesszük (1.2-14. ábra). A glicerin esetében a bekeretezett, legstabilabb 

konformációs állapotban Ha,Hd és Hb,Hc páronként enantiotóp viszonyban állnak, míg Ha,Hb és Hc,Hd 

páronként diasztereotópok. A glicerin esetében igen sok olyan konfomációs állapot van, mikor 

Ha,Hb,Hc és Hd diasztereotóp viszonyban állnak. Figyeljük meg, hogy míg a Ha,Hd és Hb,Hc páronkénti 

enantiotóp viszonya függ a konformációs viszonyoktól, míg az, hogy Ha,Hb és Hc,Hd páronként 

diasztereotópok, nem függnek a konformációs viszonyoktól. 

 Hasonlóképpen az etanol stabil konformációjában Ha,Hb enantiotóp viszonyban állnak, míg Hb,Hc 

diasztereotópok, ennek ellenére a szabad rotáció miatt Ha,Hb,Hc viszonyát általában homotópnak 

tekintjük.  

 Az tehát, hogy egy molekula részeinek viszonya milyen, idő- és energiafüggő. Az 1.2-14. ábra 

közepén látható tripticén vegyület esetében a metilcsoport kékkel jelzett hidrogénjei -90 C-on három 

elkülönülő jelet adnak, jelezvén, hogy diasztereotóp viszonyban állnak. Mindamellett a vegyületek 

túlnyomó többségében a metilcsoportok hidrogénjeit biztonsággal kezelhetjük homotópként. 
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 A molekuláris objektumok sajátságai szempontjából nemcsak a molekula egyes részeinek 

viszonyai lehetnek fontosak, hanem a molekula adott részének megközelíthetőségeinek viszonyai is, 

ami különös jelentőséggel bír az addíciós reakciókra képes planáris részek oldalainak szempontjából. 

A molekulán belüli részek oldalainak megközelíthetőségei többféle viszonyban állhatnak (1.2-15. 

ábra). A különböző viszonyokban álló oldalakat, a csoportokhoz hasonló módon, eltérő 

elnevezésekkel jelöljük és közöttük eltérő szimmetriaviszonyok vannak. Amennyiben egy planáris 

csoportban több atomi centrum szerepel, a topicitást minden atomi centrumra külön kell vizsgálni. 

  

1.2-15. ábra: Két oldal lehetséges megközelítési viszonyai egy molekuláris objektum planáris részei 

esetében  

 Homotóp (oldalak): Egy molekuláris objektumon belül elhelyezkedő rész olyan megközelítési 

módjai, melyek között n-fogású szimmetriatengely (Cn) van, homotópok. Példa lehet erre egy X=Caa 

típusú molekulában a C centrum két oldala, mint amilyen az aceton karbonilcsoportjának két oldala 

(C2 tengely) vagy a 2-metilpropén kettős kötésének két oldala, mindkét szénatom tekintetében (C2 

tengely) (1.2-16. ábra). A homotóp oldalak semmilyen körülmények között sem különböztethetőek 

meg, az egyik vagy másik homotóp oldalról történő addícióval azonos termékek képződnek (1.2-16. 

ábra, aceton-ciánhidrin példája). 

 

1.2-16. ábra: Homotóp oldalakat tartalmazó molekula és reakciója 
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 Enantiotóp (oldalak): Egy molekuláris objektumon belül elhelyezkedő rész olyan megközelítési 

módjai, melyek között kizárólag csak másodfajú szimmetriaelem ( szimmetriasík) van, enantiotópok. 

Példa lehet erre egy X=Cab típusú molekulában a C centrum két oldala, mint amilyen a vinil-bromid 

kettős kötésének két oldala, a szubsztituált szénatom tekintetében vagy az acetofenon karbonil 

csoportjának két oldala (1.2-17. ábra). Az enantiotóp oldalak kémiai sajátságai akirális környezetben 

megegyeznek (azonos arányban reagálnak), míg királis környezetben eltérőek (nem azonos arányban 

reagálnak). Az egyik vagy másik enantiotóp oldalról történő addíció két különböző enantiomert 

eredményez (1.2-17. ábra, acetofenon), akirális környezetben 1:1, királis környezetben ettől eltérő 

arányban. 

 

1.2-17. ábra: Enantiotóp oldalakat tartalmazó molekulák 

 Diasztereotóp (oldalak): Egy molekuláris objektumon belül elhelyezkedő rész olyan 

megközelítési módjai, melyek között semmilyen szimmetriaelem sem található, diasztereotópok. Példa 

lehet erre egy olyan X=CaR* típusú molekulában a C centrum két oldala, ahol az R* aszimmetrikus 

elemet tartalmaz, mint az (S)-2-hidroxipropanál karbonil csoportjának két oldala vagy az (S)-3-metil-

5-metiléntetrahidro-2H-pirán-2-on metiléncsoportjának két oldala (1.1-18. ábra). A diasztereotóp 

oldalak kémiai sajátságai minden környezetben eltérőek (nem azonos arányban reagálnak). Az egyik 

vagy másik diasztereotóp oldalról történő addíció két különböző diasztereomert eredményez (1.2-18. 

ábra), elvileg nem 1:1 arányban. 

  

1.2-18. ábra: Diasztereotóp oldalakat tartalmazó molekulák 
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1.2.3.  Sztereodeszkriptorok 

A konfiguráció fogalma kapcsán megállapítottuk, hogy ez a molekula egy meghatározott, rögzített 

térbeli sajátosságokkal bíró, csak sztereodeszkriptorokkal jellemezhető részéhez/részeihez, az ún. 

sztereogén centrum(ok)hoz köthető. 

 Sztereogén centrum27: A molekuláris objektum egy olyan része, amely a sztereoizoméria forrása lehet. A 

hozzá kapcsolódó atomok vagy csoportok valamely (nem feltétlenül mindegyik) párjának felcserélése 

új sztereoizomert eredményez. Legalább egy sztereogén elemnek jelen kell lennie minden 

enantiomerben (bár a sztereogén elemek jelenléte nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott molekuláris 

objektum királis). A ligandumként négy atomnál nem többet viselni képes atomok alkotta rendszerek 

esetében a sztereogén elemek alapesetei (1.2-19. ábra): 

 (a) Atomok olyan csoportja, melyek közül egy centrális atomhoz úgy kapcsolódnak ligandumok, 

hogy a ligandumok közül bármelyik kettőnek felcserélése sztereoizomereket eredményez [pl. 1.2-19. 

ábra (a)]. E sztereogén elem tipikus esete az aszimmetrikus atom (kiralitáscentrum).  

 (b) Négy, nem egy síkban elhelyezkedő atom (vagy merev csoport) olyan stabil konformációja, 

melynél a centrális kötés körüli (egyébként gátolt) rotáció (melynek hatására a torziós szög nagysága 

változik) sztereoizomert eredményez [pl. 1.2-19. ábra (b)].  

 (c) Atomok olyan csoportja, amelyek kettős kötést tartalmaznak úgy, hogy (E)-/(Z)-izoméria 

léphet fel [pl. 1.2-19. ábra (c)]. 

 A ligandumként négy atomnál többet viselni képes atomok alkotta rendszerek esetében a 

sztereogén centrumok további fajtái lehetségesek  [pl. 1.2-19. ábra (d és e)]. 

 

 E fejezetben a sztereogén centrumok meglétéhez köthető sztereodeszkriptorokat tekintjük át, nem 

részletezve a négy atomnál többet viselni képes atomok alkotta rendszerek esetében megtalálható 

sztereogén centrumokkal kapcsolatos jelöléseket, melyek a szerves vegyületek esetében nem 

fordulnak elő [pl. 1.2-19. ábra (d és e)]. 
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1.2-19. ábra: Sztereogén elemeket tartalmazó molekulák és a belőlük származtatható új izomerek 

1.2.3.1. A D/L-rendszer, Fischer-projekció 

A 1.2-19. ábra (a) példája atomok olyan csoportjának esetét szemlélteti, melyeknél egy centrális 

atomhoz úgy kapcsolódnak ligandumok, hogy a ligandumok közül bármelyik kettőnek felcserélése 

sztereoizomereket eredményez. E sztereogén elem tipikus esete az aszimmetrikus atom 

(kiralitáscentrum). Az aszimmetria e fajtáját viszonylag korán felismerték,38 de a felismerést nem 

követte azonnal az egyszerű térábrázolási lehetőségek és a könnyen használható általános érvényű 

sztereodeszkriptotok kialakulása. Az 1.2-20. ábra szaggatott és vastag vonalas térszerkezeti képleteit 

itt a jobb érthetőség miatt ábrázoljuk, ezeket csak jóval a Fischer-képletek kidolgozása után kezdték 

alkalmazni,  

                                                      
38  1874-ben Jacobus Henricus van 't Hoff és Joseph Le Bel egymástól függetlenül jutottak arra a 

következtetésre, hogy az optikai aktivitás (a síkban polarizált fény polarizációs síkjának elfordítása egy 

anyagon áthaladva) a szénatom azon tulajdonságához köthető, hogy a szénatomhoz kapcsolódó négy, 

egymástól különböző ligandum egy szabályos tetraéder négy csúcsának megfelelő pozícióban található. Ez a 

háromdimenziós szerkezet kétféle elrendeződést vehet fel, így magyarázatot adhat a kétféle forgatásra és a 

természetben található izomerek szerkezetére. 
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1.2-20. ábra: A glicerinaldehid javasolt abszolút konfigurációja és a Fisher-projekció szabályai 

 Az enantiomerek megkülönböztetésére elsőként kialakított D/L sztereodeszkriptor rendszer 

(Fisher–Rosanoff-konvenció) a molekulák kiralitását a D- vagy L-glicerinaldehid szerkezetére vezeti 

vissza. A projekciós ábrázolási módot H. E. Fisher az aldohexózok 16 izomer formájának azonosítása 

után (1891) javasolta a háromdimenziós szerkezetek két dimenzióban történő ábrázolására (1.2-20. 

ábra). Ezt követően M. A. Rosanoff (1905) tett javaslatot a D-(+)-glicerinaldehid abszolút 

konfigurációjára (1.2-20. ábra, A, B),39 és a molekulák szerkezetének reprezentációjához a Fischer-

projekciót alkalmazta (1.2-20. ábra, C).  

 Egy Fisher-képletben a vízszintes vonalak a rajz síkjából felénk mutatnak, míg a függőleges 

vonalak a rajz síkjától távolabb mutatnak (1.2-20. ábra, A, B). A vetítési szabályok nagy vonalakban 

(1.2-20. ábra, C): i) kiválasztjuk a szénláncot, ii) a szénlánc oxidáltabb végét felfelé, a redukáltabb 

végét lefelé helyezzük el úgy, hogy a láncvégek legyenek közelebb a vetítési síkhoz, iii) a központi 

szénatom ligandumjait a vetítési síkra rajzoljuk. Több sztereocentrumot tartalmazó molekula esetében 

úgy járunk el (1.2-20. Ábra, D), hogy a szénláncot az összes szubsztituens fedőállását eredményező 

konformációba forgatjuk, majd elvégezzük az 1.2-20. ábra, C szerinti elrendezést és vetítést. A 

molekula egészének csak egyetlen, az oxidált végtől legtávolabb eső sztereocentrumának állását 

vizsgáljuk (ha a H-atomtól eltérő ligandum jobbra esik, akkor a molekula konfigurációja D-).  

 E tekintetben a D/L-rendszer alapvetően eltér R/S- és E/Z-rendszerektől, mivel a D- és L- 

deszkriptorok minden esetben csupán a molekula egyetlen sztereogén centrumának térállását jellemzik 

                                                      
39  A javaslat szerint a D-konfigurációjú glicerinaldehid legyen a d-glicerinaldehid, azaz a polarizált fényt (+)-

irányba forgató forma. A későbbi vizsgálatok igazolták, hogy e véletlenszerű választás megfelel a valóságos 

helyzetnek. 
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és emellett az egész molekulára vonatkoznak. A cukrok neve például definiálja az összes többi 

sztereogén centrum relatív térállását, mivel minden eltérő nevű cukornak eltérő térállása van a szénváz 

mentén. Ezzel szemben az R/S- és E/Z-rendszerek minden egyes sztereogén elemre vonatkozóan 

külön-külön sztereodeszkriptort határoznak meg.  

 A D/L-rendszer a szerves kémia korai szakaszából ered, ma már csak a cukorkémiában és a 

természetes aminosavak esetében alkalmazzák. Széles körben elterjedt nézet szerint a természetes 

aminosavak L-konfigurációjúak, míg a természetes cukrok D-konfigurációjúak.40 

1.2.3.2. Az R/S-rendszer, térábrák 

Az R/S-rendszer kialakulásának előfeltétele volt a háromdimenziós szerkezetek síkbeli megjelenítésére 

alkalmas vonalas térszerkezeti képletek kialakulása. A rajz síkjából kiemelkedő vagy mögé mutató 

kötések vastag és szaggatott vonallal történő megjelenítése csak a XX. század második felében terjedt 

el, ezt megelőzően más megjelenítési módok (pl. Fischer-projekció) voltak használatosak. A 

térszerkezeti képletek használatának részleteit a IUPAC 2006. évi ajánlásai pontosan tisztázzák.4  

 Az  R/S-rendszer ugyancsak a 1.2-19. ábra (a) példája szerinti sztereogén elem (atomok olyan 

csoportjának esete, melyek közül egy centrális atomhoz úgy kapcsolódnak ligandumok, hogy a 

ligandumok közül bármelyik kettőnek felcserélése sztereoizomereket eredményez), tipikusan az 

aszimmetrikus atom (kiralitáscentrum) jellemzésére szolgáló sztereodeszkriptorok rendszere. 

Ellentétben a D/L-rendszerrel, az R/S-rendszer sztereodszkriptorait minden egyes sztereogén elemre 

meg kell adni a molekuláris objektum teljes sztereokémiai jellemzéséhez (1.2-21. ábra).  

 Egy adott sztereocentrum jellemzéséhez először rangsorolni kell az adott centrumhoz kapcsolódó 

ligandumokat (1.2-21. ábra, A).41 A rangsorolás főbb szempontjai: i) az első kötésszférában rendszám 

szerint (nagyobb rendszámú a magasabb rangú) vagy azonos rendszám esetén tömegszám szerint 

(nagyobb tömegszámú izotóp a magasabb rangú); ii) ha az első kötésszférában nem tudunk dönteni, 

egy kötéssel kintebb lépünk. Itt már a rendszám/tömegszám rangsorok mellett a magasabb prioritású 

atomok száma is számít. [geminális diol: két oxigén > karbonilcsoport> egy virtuális oxigén és egy 

túloldalán szénhez kötődő valódi oxigén > alkohol: egy valódi oxigén]; iii) egyéb szempontok, pl. 

sztereokémia [pl. (R)-liganum > (S)-ligandum]. 

                                                      
40  Egyes baktériumok D-aminosavakat is termelnek. Ennek célja feltehetően az, hogy a közelükbe kerülő más 

baktériumok sejtfalfelépítését megzavarják. Ugyancsak bizonyított tény, hogy vannak olyan baktériumok, 

melyek alternatív mechanizmusokkal képesek egyes L-cukrok metabolizmusára és egyes L-cukrok, mint 

kizárólagos szénforrás jelenlétében növekedni. 
41 A C.I.P. rendszer szekvenciaszabályait az R. S. Cahn, C. K. Ingold, V. Prelog, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 

1966, 5, 385-415, 511 (1966); és V. Prelog, G. Helmchen, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1982, 21, 567–583 

közlemények tárgyalják részletesen. 
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1.2-21. ábra: Az R/S-rendszer sztereodeszkriptorainak meghatározási szabályai. 

 A rangsorolást követően a sztereocentrumot a centrális atom és a legkisebb rangú ligandum 

tengelye mentén, a centrális atom felől nézzük (1.2-21. ábra, B és C). Amennyiben a három így látszó 

ligandum körüljárási iránya az óramutató járásával megegyezik, az adott sztereocentrum (R)-

konfigurációjú (1.2-21. ábra, B). Amennyiben a három így látszó ligandum körüljárási iránya az 

óramutató járásával ellentétes, az adott sztereocentrum (S)-konfigurációjú (1.2-21. ábra, C). 

 Az (R)- vagy (S)-sztereodeszkriptorokkal jellemezhetó sztereogén elem jelenléte nem jelenti 

feltétlenül a molekula kiralitását. Ezt a két enantiomorf sztereogén elemet tartalmazó (R,S)-borkősav, 

az akirális mezo-borkősav jól példázza. 

 A centrális kiralitást okozó sztereogén elemek változatos formát ölthetnek (1.2-22. ábra).  
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1.2-22. ábra: A centrális kiralitást okozó sztereogén elemek 

 A centrális kiralitást okozó sztereogén centrum esetei közül a legjobban ismert a központi atom 

körüli négy ligandum tetraéderes elrendeződése, melynek tipikus esete az aszimmetrikus szénatom. 

Az 1.2-22. ábrán látható, hogy a központi atom széntől eltérő is lehet, a központi atomhoz ligandumok 

kapcsolódhatnak datív kötéssel, valamint a központi atom rendelkezhet töltéssel is. 

 Centrális kiralitás felléphet egy központi atomhoz kapcsolódó három ligandum esetén is, 

amennyiben a központi atom és a három ligandum nem egy síkban helyezkednek el (1.2-22. ábra). A 

trigonális piramidális elrendezés okozhat kiralitást nitrogén központi atomon, ám itt a rendszer 

stabilitása az átrezgés miatt kicsi. Foszfor központi atom esetén ez az elrendeződés stabil 

sztereocentrumot eredményezhet. A királis trigonális piramidális rendszerek esetében is kapcsolódhat 

a központi atomhoz ligandum datív kötéssel és a rendszer lehet ionos is. 

 A centrális kiralitásnak nem feltétele, hogy az aszimmetriacentrum tényleges atom legyen, erre 

példa az 1.2-22. ábrán látható királis adamantán vegyület, ahol az aszimmetriacentrum a központi üres 

térrészre esik. 

1.2.3.3. Kettős kötés körüli gátolt rotáció, E/Z-izoméria 

Az E/Z-izoméria fellépésének oka a kettős kötés gátolt rotációja. A gátolt rotáció mellett további 

feltétel, hogy a pillératomokhoz kapcsolódó szubsztituensek eltérőek legyenek (pl. az R1R2C=CR3R4 

olefinnek akkor lehetnek E/Z-izomerjei, ha  R1  R2 és R3  R4). Olefinek és hasonló kettős kötést 

tartalmazó rendszerek esetében az E/Z-sztereodeszkriptorok meghatározásához a kettős kötés két 

pillératomján az R/S-rendszernek megfelelő módon külön-külön rangsorolni kell az adott centrumhoz 

kapcsolódó ligandumokat (1.2-23. ábra, A).  
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1.2-23. ábra: Az E/Z-rendszer sztereodeszkriptorainak meghatározási szabályai. 

 Amennyiben a két magasabb rangú szubsztituens a kettős kötésnek ugyanarra az oldalára esik, 

akkor a kettős kötés konfigurációja Z (zusammen); ha ellentétes oldalon foglalnak helyet, akkor E 

(entgegen). Amennyiben a kettős kötés mindkét szénatomja olyan, hogy egy-egy H atom is 

kapcsolódik hozzájuk, akkor az E/Z-deszkriptorok helyett használhatjuk a tradicionális „cisz” és 

„transz” deszkriptorokat is. 

 Az E/Z-deszkriptorok alkalmazhatóak olyan szerkezetek esetében is, mikor egy és kettő közé eső, 

nem egész rendű kötés miatt gátolt a rotáció. Ugyanezek a deszkriptorok használhatóak olyan kettős 

kötések esetében is, amelyek széntől eltérő atomokat tartalmaznak (pl. R1R2C=NOH). Az E/Z-

deszkriptorok a sztereoizomer kumulének (R1R2C[=C=C]n=CR3R4; ha R1  R2 és R3  R4) és hasonló 

rendszerek (pl. HON[=C=C]n=NOH) jellemzésére ugyancsak alkalmazhatóak. 

1.2.3.4. Axiális kiralitás, helicitás, M/P-deszkriptorok 

Számos olyan királis molekula létezik, amelyben nem található olyan megszokott centrum, amelyet az 

E/Z- vagy R/S-rendszernek megfelelően tudnánk jellemezni. Ezek a rendszerek tipikusan 

csavarmenetszerű (helikális) vagy légcsavarszerű (propeller) alakzatok lehetnek. 

 Az axiális kiralitás
27 egy tengely mentén négy csoport páronként két, egymással nem 

párhuzamos síkban történő elhelyezkedéséből ered. A négy csoport tekintetében a gátolt rotáció 

mellett alapkövetelmény, hogy az azonos síkban fekvő csoportok különbözzenek. Az axiális kiralitás 

felléptének eseteit szemlélteti az 1.2-24. ábra, ahol a két, nem párhuzamos síkot pirossal és kékkel 

jelöltük. Mint az 1.2-24. ábrán is látható, az axiális kiralitás felléptének nem feltétele az, hogy a négy 

ligandum különböző legyen (a, b, c, d), csupán az, hogy az egy síkban elhelyezkedő ligandumok 

különbözzenek (a, b, a‟, b‟).  
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1.2-24. ábra: Az axiális kiralitás alaptípusai 

 Az axiális kiralitást okozó sztereogén elemek a P/M- vagy Ra/Sa-sztereodeszkriptorokkal 

jellemezhetőek. A csavarodottság jellemzésére alkalmas deszkriptor meghatározásához a hélix 

tengelyének irányából tekintve a molekulára meghatározzuk a „közeli” és „távoli” részek 

szubsztituenseinek prioritásait az R/S-rendszer szabályainak megfelelően, figyelembe véve azt a 

kiegészítő szabályt, hogy a „közeli” résznek van nagyobb prioritása (1.2-25. ábra).  

 Amennyiben a tengely irányából tekintve a magasabbrendű „közeli” szubsztituenstől a 

magasabbrendű  „távoli” szubsztituens az óramutató járásával megegyező irányban helyezkedik el, 

akkor a hélix jobbcsavarodottságú és P (plusz) deszkriptorral jellemezhető. Az óramutató járásával 

ellentétes irányultság esetén a hélix balcsavarodottságú és M (minusz) deszkriptorral jellemezhető. A 

P/M-deszkriptorok meghatározása szempontjából mindegy, hogy a molekulára a tengely melyik 

irányából tekintünk, mivel mindkét irányból nézve ugyanarra az eredményre jutunk. A helicitás 

meghatározásának módját az 1.2-25. ábra három esete is jól szemlélteti (a P/M-deszkriptorok 

meghatározásához a magasabbrendű szubsztituenseket piros csillagokkal, a csavarodottság irányát 

piros nyíllal jelöltük). 

 Az Ra/Sa-sztereodeszkriptorok meghatározásához ugyancsak a tengely felől tekintünk a 

molekulára. A szubsztituenseket rangsoroljuk, figyelembe véve az a kiegészítő szabályt, hogy a 

„közeli” szubsztituenseknek prioritása van a „távoli” szubsztituensekhez képest (1.2-15. ábra, 

a>b>c>d prioritássorrend). Ezek után az Ra/Sa-sztereodeszkriptorokat az aszimmetriacentrumhoz 

hasonlóan, a legkisebb prioritású szubsztituenssel (d) átellenes oldalról nézve határozzuk meg (1.2-25. 

ábra). Amennyiben az a  b  c körüljárási irány az óramutató járásával megegyező, akkor a 

rendszer konfigurációja Ra, amennyiben az óramutató járásával ellentétes, akkor Sa. A hozzárendelés 

szempontjából ebben az esetben sincs jelentősége annak, hogy a tengely melyik irányából tekintünk a 

molekulára, mivel itt is mindkét eset ugyanazt az eredményt adja. 

 Az axiális kiralitás esetében általában P = Sa, illetve M = Ra. 
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1.2-25. ábra: Példák az M/P- és Ra/Sa-sztereodeszkriptorok meghatározására. 

 A térbeli gátlás az oka az 1.2-26. ábrán látható borán kiralitásának. A három aromás gyűrű a 

térbeli feszültségek elől úgy tér ki, hogy ezek a központi bóratom körül propellerszerű elrendeződést 

vesznek fel. A propeller lapátjainak elrendeződése lehet jobb és bal menetszerű, ennek megfelelően 

két enantiomer, a P és az M forma létezhet. 

 

1.2-26. ábra: Propellén enantiomerek 

 Az 1.2-27. ábrán látható hexahelicén kiralitását is a sztérikus feszültségek előli kitérés idézi elő, 

az aromás gyűrűrendszer ezt jobb- vagy balmenetes hélix formát felvéve tudja megtenni. 
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1.2-27. ábra: Hexahelicén enantiomerek 

1.2.3.5. Planáris kiralitás, Rp/Sp-deszkriptorok 

Sztereogén elem lehet az is, ha a molekula egy részében adott egy sík, melyben az atomcsoportok 

elhelyezkedése alapján ki tudunk tüntetni egy körüljárási irányt, valamint van olyan elem, ami 

kitünteti a sík egyik oldalát (1.2-28. ábra). 

 

1.2-28. ábra: Molekulák planáris kiralitáselemmel 

 A ciklofánok esetében felléphet a planáris kiralitás, amint az az 1.2-28. ábra két bal oldali 

molekulája esetében is látható. 

 Amennyiben egy transz-cikloolefin telített szegmense elegendően rövid, akkor ez a rész az olefin 

síkjának valamelyik kitüntetett oldalára kényszerül és ez planáris kiralitást eredményez, amit a transz-

ciklooktén esetében is megfigyelhetünk (1.2-28. ábra).  

 A metallocének esetében a megfelelően szubsztituált aromás gyűrűnek egy fém által az egyik 

oldalról történő komplexálódása is okozhat planáris kiralitást (1.2-28. ábra). 

 A planáris kiralitást okozó sztereogén elemek az Rp/Sp- vagy P/M-sztereodeszkriptorokkal 

jellemezhetőek. A planáris kiralitás jellemzésére alkalmas deszkriptor meghatározásához ki kell 

jelölnünk egy ún. „pilot‟ atomot: ez a síkhoz legközelebbi (vagy azonosság esetén legnagyobb 

prioritású) síkon kívüli atom, atomcsoport (1.2-29. ábra). 
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1.2-29. ábra: Molekulák planáris kiralitását jellemző sztereodeszkriptorok meghatározása 

 Az Rp/Sp-sztereodeszkriptorok meghatározásához a „pilot” atom felől tekintünk a molekulára,  

ahol a, b, c a „pilot” atom utáni három soron következő csoport (1.2-29. ábra). Ezek után az Rp/Sp-

sztereodeszkriptorokat a „pilot” atom felől nézve határozzuk meg (1.2-29. ábra). Amennyiben a kék 

nyíllal jelölt a  b  c körüljárási irány az óramutató járásával megegyező, akkor a rendszer 

konfigurációja Rp, amennyiben az óramutató járásával ellentétes, akkor Sp. 

 Amennyiben a „pilot” atom irányából tekintve a molekulára „pilot” atomtól a harmadik (c) 

csoport az óramutató járásával megegyező irányban helyezkedik el, akkor a rendszer jobb-

csavarodottságú és P (plusz) deszkriptorral jellemezhető. Az óramutató járásával ellentétes irányultság 

esetén a molekula bal-csavarodottságú és M (mínusz) deszkriptorral jellemezhető (a P/M-

deszkriptorok meghatározásához a vizsgálandó csoportokat piros csillagokkal, a csavarodottság 

irányát piros nyíllal jelöltük). 

 A planáris kiralitás esetében általában P = Rp illetve M = Sp.
42 

1.2.4.  Prosztereogén elemek, prokiralitás 

A szerves vegyületek esetében az átalakítások egyik gyakori formája a szubsztitúció, a másik az 

addíció. A királis (R)-tejsav elvileg mindkét típusú átalakítást felhasználva előállítható akirális 

kiindulási vegyületekből (1.2-30. ábra). A királis tejsav mindkét enantiomer formája előállítható az 

akirális propionsavból az egyik vagy másik -helyzetű hidrogén szubsztitúciós reakciójával. 

Hasonlóképpen előállítható a tejsav mindkét enantiomer formája az akirális 2-oxopropionsavból az 

egyik vagy másik oldalról történő hidrogénaddícióval (redukció). 

                                                      
42  Vigyázzunk, mivel ez ellentétes az axiális kiralitás esetével, ahol általában P = Sa illetve M = Ra. 
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1.2-30. ábra: A királis (R)-tejsav lehetséges akirális prekurzorai 

 Ennek megfelelően a propionsav -helyzetű szénatomja (melyhez két heterotóp csoport 

kapcsolódik) vagy a 2-oxopropionsav karbonil szénatomja (melynek két heterotóp oldala van) 

prokirálisnak nevezhető. 

1.2.4.1. Prosztereizoméria és prokiralitás 

Bár a prokiralitás terminológiát gyakran használják, főleg a biokémikusok, e fogalom számos 

tekintetben korlátozott. Molekulák anélkül is mutathatnak sztereokémiai különbségeket, hogy királisak 

lennének, amit a cisz- és transz-1,3-diklórciklobután diasztereomerek vagy az (E)- és (Z)-1,2-

diklóretén diasztereomerek példáznak, ahol egyik forma sem királis, nem tartalmaznak 

kiralitáscentrumot (ld. 1.2-31. ábra). 

 

1.2-31. ábra: Akirális vegyületek sztereokémiai különbségei és prosztereogén centrumok 

 Ennek megfelelően a sztereoizoméria felléptének értelmezésekor nem szorítkozhatunk csupán a 

királis elemek jelenlétére vagy hiányára, hanem a fogalmakat ki kell terjeszteni a sztereogén elemekre. 

Sztereogén elem lehet egy gátolt rotációjú kettőskötés-rendszer egyik vagy másik pillératomja (1.2.3.3 

fejezet), sztereogén centrumokra példákat láthatunk az. 1.2.3 fejezetben az 1.2-19. ábrán. További 

sztereogén elemeket tárgyal az 1.2.3.4 fejezet (axiális kiralitás, helicitás, propellének) és az 1.2.3.5 

fejezet (planáris kiralitás). 

 Érthető tehát, hogy esetenként a prokiralitás koncepcióját általánosítani kell és így 

prosztereoizomériáról is lehet beszélni. Ilyen értelemben az 1.2-31. ábrán az (E)- és (Z)-1,2-diklór-

etén mellett feltüntetett vinil-klorid C2-atomja is prosztereogén centrum, mivel a két homomorf 

hidrogén (Ha és Hb) cseréje eltérő E/Z-izomereket eredményez. Hasonlóképpen, a klórciklobután C3-

atomja is prosztereogén centrum, mivel a hozzá kapcsolódó két hidrogén (Ha és Hb) cseréje egymástól 

különböző cisz/transz-izomereket eredményez (1.2-31. ábra). 
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1.2-32. ábra: A pro-E/pro-Z deszkriptorok 

 A kettős kötés pillératomjával kapcsolatban a prosztereogén centrumhoz kapcsolódó csoportok 

megkülönböztetésére használhatjuk a pro-E, pro-Z deszkriptorokat.27 Amennyiben egy kettős kötés 

valamely pillératomjához kapcsolódó két azonos csoport (mint például c egy abC=Cc2 típusú vegyület 

esetében) közül az egyiknek infinitézimális mértékben megnövelve CIP rangját, E-izomerhez jutunk 

(mint például az 1.2-32. ábrán a vinil-klorid Hb atomja esetében), akkor az adott csoport a pro-E, 

ellentétes esetben ez a pro-Z. A pro-E, pro-Z deszkriptorokkal jellemezhető csoportok egymással 

diasztereotóp viszonyban állnak és eltérő csoportra történő cseréjük diasztereomereket eredményez. 

 

1.2-33. ábra: A pro-cis/pro-trans deszkriptorok 

 Szubsztituált telített gyűrűs rendszerek esetében hasonló módon használhatjuk a prosztereogén 

centrumhoz kapcsolódó csoportok megkülönböztetésére pro-cis, pro-trans deszkriptorokat, 

függetlenül attól, hogy a szubsztitúció eredményez-e új aszimmetriacentrumot. Amennyiben a 

szubsztituált telített gyűrűs rendszerek valamely tetraéderes koordináltságú atomjához (általában 

szénatom) kapcsolódó két azonos csoport közül az egyiknek infinitézimális mértékben megnövelve 

CIP rangját, cisz-izomerhez jutunk (mint például az 1.2-33. ábrán a klórciklobután C3-atomjához 

kapcsolódó Hb atom esetében), akkor az adott csoport a pro-cis, ellentétes esetben ez a pro-trans. A 

pro-cis, pro-trans deszkriptorokkal megkülönböztethető csoportok egymással ugyancsak diasztereotóp 

viszonyban állnak és eltérő csoportra történő cseréjük diasztereomereket eredményez. 

 

 A prokiralitás fogalmával kapcsolatban több eltérő értelmezés létezik,27 melyek közül néhányat 

részletezünk. 

 A prokiralitás értelmezhető úgy, mint egy akirális objektum azon geometriai sajátsága, hogy 

egyetlen deszimmetrizálási lépésben királissá képes válni. Ennek értelmében egy egész 

molekuláris ojektumot tehát akkor tekinthetünk prokirálisnak, ha egy atom (vagy akirális csoport) 

másikra cserélésével királissá válik. Egyes esetekben az olyan objektumokat, amelyek két 

deszimmetrizálási lépésben válhatnak királissá, proprokirálisnak neveznek. Ebben az értelemben 

a proprokirális CH3COOH prokirálissá válik, mint CH2DCOOH, ami királissá válik, mint 

CHDTCOOH. 

 A prokiralitás megnevezést alkalmazzák adott molekula olyan planáris trigonális egysége 

esetében is, amelyre új atomot (vagy akirális csoportot) addícionálva új aszimmetriacentrum jön 

létre. Amennyiben a kiindulási molekula akirális, akkor a trigonális egység oldalai enantiotóp 

viszonyban állnak. Ha a kiindulási molekula aszimmetrikus elemet tartalmaz, akkor a trigonális 

egyság oldalai diasztereotóp viszonyban állnak. Ezekben az esetekben ezen trigonális rész 

oldalainak jellemzésére a Re/Si deszkriptorokat alkalmazhatjuk. 

 A prokiralitás fogalmat használhatjuk olyan esetekben is, mikor egy akirális vagy királis 

molekula valamely tetraéderes koordinációjú atomjához két sztereoheterotóp csoport 

kapcsolódik. Amennyiben a két csoport között csak másodfajú szimmetriaelem található 
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(általában ), akkor enantiotóp viszonyban állnak. Ha nincs közöttük semmiféle szimmetriaelem, 

akkor diasztereotóp viszonyban állnak. Magát a tetraéderes koordinációjú atomot nevezhetjük 

prokirálisnak, a két sztereoheterotóp csoport jellemzésére pedig használhatjuk a pro-R/pro-S 

deszkriptorokat.  

 

 A prokiralitással rokon, de annál általánosabb koncepció a sztereogén egység fogalmához 

köthető. Amennyiben ugyanis egy molekula enantiotóp- vagy diasztereotópcsoportokat vagy oldalakat 

tartalmaz, akkor azok egyikének cseréje vagy azokra egyik oldalról történő addíció új sztereogén 

egységet eredményez. Ez a létrejövő sztereogén egység azonban nem törvényszerűen új 

aszimmetriacentrum, hiszen a korábbiakban láttuk, hogy a molekulák kiralitását nemcsak 

aszimmetriacentrumok okozhatják, hanem létezik axiális kiralitás és planáris kiralitás is.  

 

1.2-34. ábra: Prosztereogén egységeket tartalmazó molekulák 

 Ennek megfelelően, mivel az 1.2-34. ábrán látható allén vagy ciklofán Ha illetve Hb atomjai 

enantiotóp viszonyban állnak, ezek az axiális vagy planáris kiralitást eredményezni képes részek 

prosztereogén egységnek tekinthetőek. 

1.2.4.2. A sztereoheterotóp csoportok megkülönböztetése, pro-R/pro-S jelölések 

Hasonlóan, mint ahogy sztereodeszkriptorokkal jellemezhetjük azokat a sztereogén elemeket, amelyek 

a sztereoizomériát előidézik, célszerű deszkriptorokkal jellemezni a sztereoheterotóp csoportokat is. 

Mint az előző fejezetben említettük, a diasztereotóp vagy enantiotópcsoportok jellemzésére 

használhatjuk a pro-R/pro-S deszkriptorokat (1.2-35. ábra). 

 

1.2-35. ábra: A pro-R/pro-S deszkriptorok meghatározása 
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 Egy sztereoheterotóp csoport (c, egy tetraéderes Xabc2 rendszerben) akkor pro-R, ha rangját 

infinitézimálisan megnövelve az így létrejövő aszimmetriacentrum konfigurációja a CIP-szabályok 

szerint R. A másik csoport ekkor a pro-S. A képletek rajzolásakor a pro-R csoportot alsó indexbe írt R, 

míg a pro-S csoportot alsó indexbe írt S jelöléssel különböztethetjük meg (1.2-35. ábra). A pro-R/pro-S 

deszkriptorok meghatározásának mikéntjét az 1.2-35. ábra szemlélteti. 

 Fontos megjegyezni, hogy pro-R/pro-S deszkriptorok nem adnak támpontot arra nézve, hogy mi 

lesz egy tényleges reakcióban a képződő termék konfigurációja (1.2-36. ábra).  

 

1.2-36. ábra: A glicerin pro-R/pro-S hidroxicsoportjainak átalakításai 

 Az 1.2-36. ábrán jól látszik, hogy nincs összefüggés a prokirális centrumhoz kötödő csoportnak 

jelölése és a képződő termék konfigurációja. A glicerin pro-R hidroxicsoportjának brómra cserélése 

ugyanis ugyanúgy R terméket ad, mint a pro-S hidroxicsoport hidrogénre cserélése (1.2-36. ábra). 

1.2.4.3. Prokirális és mezo-vegyületek, pszeudo-aszimmetriacentrum 

Az akirális vegyületek esetében prosztereoizoméria felléphet diasztereotóp csoportok 

diasztereomereket eredményező cseréjével (ld. pl. 1.2.4 fejezet, 1.2-32./33. ábrák). Láttunk példákat 

enantiotóp csoportok átalakításával prokirális vegyületek átalakításaira is (1.2-35. ábra). 

 

1.2-37. ábra: Prokirális és mezo vegyületek, aszimmetriacentrum 

 Az enantiotópcsoportokat és prokirális centrumot tartalmazó vegyület a prokiralitás első 

értelmezése szerint (1.2.4.1 fejezet) tekinthető prokirálisnak. A prokirális vegyület jellemzője a 

prokirális centrumon átfektethető -tükörsík (1.2-37. ábra). Amennyiben a prokirális centrumot 

(fekete szaggatott körüljelölés) széthúzva megduplázzuk és két egymással tükörképi viszonyban állni 

képes (enantiomorf) aszimmetriacentrum (piros szaggatott körüljelölés) jön létre, mezo vegyülethez 

jutunk. A mezo vegyület továbbra is szimmetrikus a -tükörsíkra, tehát akirális. A gondolatkísérletet 
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tovább folytatva, ha a mezo vegyület két enantiomorf aszimmetriacentruma közé egy újabb centrumot 

ékelünk, pszeudo-aszimmetriacentrum jön létre (kék szaggatott körüljelölés). A pszeudo-

aszimmetriacentrumot tartalmazó vegyület továbbra is szimmetrikus a -tükörsíkra, tehát akirális és 

szintén mezo vegyület. 

 Az 1.2-38. ábrán néhány pszeudo-aszimmetriacentrumot nem tartalmazó „egyszerű” mezo 

vegyület látható. Jól látható közös jellemzőjük, hogy másodfajú szimmetriaelemük van. 

 

1.2-38. ábra: Néhány mezo vegyület 

 A pszeudo-aszimmetriacentrum tehát egy olyan tetraéderesen koordinált atom, melyhez négy 

különböző szubsztituens kapcsolódik, melyek közül kettő és csak kettő azonos konstitúciójú, de 

ellentétes kiralitású (enantiomorf). Figyelembe véve azt a szabályt, hogy az R konfiguráció magasabb 

rangú, mint az S, a pszeudo-aszimmetriacentrumot is jellemezhatjük a CIP szerinti R/S 

sztereodeszkriptorokkal.43  

 Az 1.2-39 ábrán jól látható, hogy a pszeudo-aszimmetriacentrumok invariánsak a tükrözésre (pl. 

tükrözés után a xilársav R konfigurációjú pszeudo-aszimmetriacentrumának konfigurációja R marad), 

de megváltoznak, ha bármely két ligandumjukat felcseréljük egymással (pl. a xilársav R 

konfigurációjú pszeudo-aszimmetriacentrumának ligandumait felcserélve, az S konfigurációjú 

pszeudo-aszimmetriacentrumot tartalmazó ribársavhoz jutunk). A pszeudo-aszimmetriacentrumok 

konfigurációjában eltérő izomerek diasztereomer viszonyban állnak. 

 

1.2-39. ábra: Néhány pszeudo-aszimmetriacentrumot tartalmazó vegyület 

 Az 1.2-39. ábrán a hyoscyamin esetében láthatjuk azt is, hogy királis vegyület is tartalmazhat 

pszeudo-aszimmetriacentrumot, amennyiben a két enantiomorf ligandum mellett további 

aszimmetrikus ligandum is kapcsolódik a centrumhoz. 

 Az 1.2-40. ábrán láthatjuk, hogy a prosztereoizoméria a pszeudo-aszimmetriacentrumokkal 

kapcsolatosan is értelmezhető.  

                                                      
43  A IUPAC-ajánlások szerint27 a pszeudo-aszimmetriacentrumok esetében megkülönböztetésképpen 

használhatjuk az r/s-sztereodeszkriptorokat. Ezt az újabb irodalmak azonban nem használják és itt is az R/S-

sztereodeszkriptorokkal jellemzik a konfigurációt. 
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1.2-40. ábra: Pszeudo-aszimmetriacentrumot eredményező prosztereoizoméria 

 Az 1.2-40. ábra közepén látható mezo vegyület metilén szenéhez kapcsolódó két hidrogén 

diasztereotóp viszonyban áll, de mivel a szén nem prokiralitáscentrum, a két hidrogén 

megkülönböztetésére a korábban a prokirális centrumokhoz kötödő csoportok esetében alkalmazott 

pro-R/pro-S deszkriptorok helyett használhatjuk a pro-r/pro-s deszkriptorokat. 

1.2.4.4. A sztereoheterotóp oldalak megkülönböztetése, Re/Si jelölések 

Mint azt az 1.4.4. fejezetben a prosztereogén elemek jelentőségének tárgyalása kapcsán említettük, a 

szerves vegyületek esetében a szubsztitúció mellett az átalakítások egyik gyakori esete az addíció (1.2-

30. ábra). 

 Egy telítetlen trigonális rendszerre az egyik vagy másik oldalról történő addíció az oldalak 

viszonyától függően egységes (homotóp oldalak esetén), vagy eltérő termékek (sztereoheterotóp 

oldalak esetén) képződéséhez vezethet (1.2-41. ábra). 

 

1.2-41. ábra: Sztereoheterotóp (enantiotóp/diasztereotóp) oldalak megkülönböztetése 

 Mivel a sztereoheterotóp oldalak az 1.2-41. ábrán is láthatóan eltérő sajátságúak, érthető, hogy 

hasonlóan ahhoz, mint ahogy sztereodeszkriptorokkal jellemezzük a sztereoizomériát előidéző 

sztereogén elemeket, vagy deszkriptorokkal jelölhetjük a prosztereogén egységekhez kapcsolódó 
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sztereoheterotóp csoportokat, itt is egyértelmű jelöléseket, a Re/Si-deszkriptorokat alkalmazunk a 

sztereoheterotóp oldalak jellemzésére. 

 Ahhoz, hogy egy trigonális rendszer milyenségét jellemezzük, a molekula kérdéses planáris részét 

helyezzük el a rajz síkjában abból az irányból nézve amelyiket jellemezni szeretnénk (1.2-42. ábra). 

Ezután határozzuk meg a trigonális rész központi atomjához kapcsolódó ligandumok rangsorát, 

ugyanazon CIP rangsorolási módszer szerint, mint amit az R/S- vagy az E/Z-sztereodeszkriptorok 

meghatározása során is alkalmazunk. Amennyiben ezek után a rajzra tekintve a rangsort követő irány 

(1  2  3) megegyezik az óramutató járásával, akkor a kérdéses oldal a Re jelölést kapja, ellenkező 

esetben ez a Si-oldal. E deszkriptorokkal mind az enantiotóp viszonyban álló oldalak (1.2-43. ábra, A), 

mind pedig diasztereotóp viszonyban álló oldalak (1.2-43. ábra, B) jellemezhetőek. Különleges eset az 

olyan oldal, amelyre történő addíció pszeudo-aszimmetriacentrumot eredményez (1.2-43. ábra, C), 

ebben az esetben a Re/Si deszkriptorok helyett a re/si deszkriptorokat használhatjuk. 

 

1.2-42. ábra: Sztereoheterotóp (enantiotóp/diasztereotóp) oldalak sztereodeszkriptorainak 

meghatározása 
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2.  TULAJDONSÁGOK ANYAGI HALMAZOK SZINTJÉN 

Az 1.1.4. fejezetben már elemeztük, hogy a szerkezet molekuláris („mikroszkopikus”) szintű fogalom, 

míg az anyagok tulajdonságai általában „makroszkopikus” fogalmak. A molekuláris szerkezet és a 

tulajdonságok összerendelésének nehézségei elsősorban a tulajdonságok meghatározásához szükséges 

anyagmennyiségre és időre vezethetőek vissza. A következő fejezetekben az eddig főleg 

mikroszkopikus szinten tárgyalt fogalmakat és következményeiket makroszkopikus szinten, anyagi 

halmazokra jellemző sajátságaik szempontjából vizsgáljuk. 

2.1.  Időskála, konformációs változások 

Igen szemléletes meggondolni, hogy ezen tulajdonságok meghatározása az 1.1.4. fejezetben tárgyaltak 

szerint általában legalább 1019 számú molekula halmazán végzett mérést jelent úgy, hogy ezen 

beláthatatlan számosságú molekula mindegyike a mérés ideje alatt legalább 1012−1015 forgási, ill. 

rezgési állapotváltozást végez. Ennek a tulajdonságok vizsgálata szempontjából az a jelentősége, hogy 

az anyagok majdnem minden tulajdonságát csak igen nagyszámú molekula igen nagyszámú 

konformációs állapotának átlagaként tudjuk meghatározni. Elsőként az időbeli változások néhány 

következményét vizsgáljuk, amelyeket a konformációs változások sztereokémiájának néhány példáján 

részletesen elemzünk. 

2.1.1.  Az etán konformációs viszonyai és optikai inaktivitása 

A nyílt láncú vegyületek konformációs viszonyainak elemzése során a már megismert térszerkezeti 

képletek mellett gyakran alkalmazzuk az 2.1-1. ábrán jobb oldalt szereplő ún. Newman-féle projekciós 

képleteket. A Newmann projekciós képlet úgy készül, hogy a molekulára egy kötéstengely irányából, 

jelen esetben az ábrán látható módon, a C-C tengely mentén tekintve a közelebbi szénatomot ponttal, a 

távolabbi szénatomot pedig körrel jelöljük. 

 

2.2-1. ábra: Az etán ábrázolása Newmann-projekcióval 

 Az etán esetén a stabil konformáció44 az ún. nyílt állás (2.1-2. ábra). A szén–szén egyszeres kötés 

körüli forgással létrejövő további konformációk mind nagyobb energiájúak, mint a nyílt állású 

konformáció. A maximális potenciális energia a fedő állású konformációhoz tartozik, ezen túljutva a 

molekula a következő nyílt állású konformációhoz eljutva újra stabilizálódik.  

                                                      
44  A IUPAC ajánlásai szerint27 „konformer egy azon sztereoizomerek közül, melyek meghatározott potenciális 

energiaminimumhoz tartozó konformációval jellemezhetőek.” Mivel a konformer definíció nem egyértelmű 

és egyesek a fogalmat a potenciális energia maximumok esetében is alkalmazzák, ezt a fogalmat a jelen 

jegyzetben nem alkalmazzuk és minden konformációs állapotot konformáció megnevezéssel illetünk. 
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2.1-2. ábra: Az etán konformációi 

 A minimális és maximális energia közötti különbség, az ún. rotációs energiagát kicsi (G# = 12,5 

kJ/mol), így szobahőmérsékleten szabad a rotáció. A molekula váltakozva három azonos fedő (0, 

120 és 240) és három azonos nyílt (60, 180 és 300) álláson keresztül fordul meg teljesen a CC 

egyszeres kötés körül. A metilcsoport C3-szimmetriája miatt a teljes körülfordulás három 

megkülönböztethetetlen szegmensból áll. Ennek megfelelően a molekuláris halmaz tulajdonságait 

elegendő egy szegmensen, pl. a 0  120 tartományban vizsgálni. 

 Az etánt hétköznapi kémiai tudatunkban akirális molekulaként kezeljük (bár az 1.2-7. ábra példái 

kapcsán már tárgyaltuk, hogy a királis/akirális fogalmak anyagi halmazokra történő kiterjesztését a 

IUPAC-ajánlások27 is javasolják elkerülni). A konformációs változásokat részletesen elemezve 

azonban belátható, hogy a 0  120 tartományban csupán a fedő (F) és a nyílt (N) konformációk 

akirálisak, az összes ettől eltérő torziós szögekkel jellemezhető konformációs állapotok mindegyike 

(tehát végtelen sok) királis, amit az ábrán látható, a nyílt állásból plusz 20 elforgatással nyert ‘A és a 

mínusz 20 elforgatással nyert A‘ konformációk szemléltetnek. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy 

miért is akirális az etán, ha az anyagot alkotó halmazban a konformációs állapotok túlnyomó többsége 

királis?  

 Két konformációs állapot (pl. a nyílt állás, N, és a fedő állás, F; vagy a nyílt állás, N, és 

valamelyik királis konformáció, pl. ‘A) relatív mennyisége a Gibbs-féle szabadenergia-különbségtől 

(ΔG) függ (2.1-1. táblázat). Általánosságban, egy A  B egyensúly esetében ΔG értékét a következő 

egyenlettel határozhatjuk meg: 

 ΔG = -2,303 RT log K  (2.1-1. egyenlet), 

ahol K az egyensúlyi állandó (K = [B]/[A]), R az egyetemes gázállandó ( = 8,314 J mol-1
 K-1) és T az 

abszolút hőmérséklet. 
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 2.1-1. táblázat:  Az A és B konformációs állapotok relatív mennyisége a köztük lévő Gibbs-féle 

szabadenergia-különbség ΔG függvényében 

K298 K 2 3 4 5 10 20 100 1000 10000 

ΔG (kJ mol-1) 67 75 80 83 91 95 99 99,9 99,99 

Stabilabb 

állapot (%) 

1,71 2,72 3,43 3,97 5,85 7,52 11,3 17,1 23,0 

 

 Ez az elemzés nyilvánvalóvá teszi, hogy az etán anyagi halmaz szintű optikai inaktivitásának nem 

az az oka, hogy az etán túlnyomó többségében a legalacsonyabb energiájú nyílt konformációs 

állapotban van, hiszen az anyagnak csak elenyésző hányada van valóban akirális konformációban, 

túlnyomó többsége az egyensúlyi adatokból (2.1-1. táblázat és 2.1-1. egyenlet) és az 

energiadiagrammból (2.1-2. ábra) érthető módon királis konformációs állapotokban van. Az anyagi 

halmaz szintű optikailag inaktív viselkedés valódi oka az, hogy a nyílt állásból adott plusz irányú 

elforgatással (pl. +20 elforgatással nyert ‘A) és megfelelő mínusz irányú elforgatással (pl. -20 

elforgatással nyert A‘) nyerhető konformációk enantiomerviszonyban állnak. Az enantiomerekről 

viszont tudjuk, hogy azonos energiájúak, tehát az az 2.1-1. egyenlet értelmében a két 

enantiomerformából pontosan egyforma mennyiség van, tehát racemátként viselkednek. Tehát például 

amennyivel az ‘A forma valamely irányban elforgatja a síkban polarizált fény rezgési síkját, 

ugyanannyira forgat az A‘ forma az ellenkező irányban, így tehát az etán sokmolekuláris anyagi 

halmazként nem forgat. 

2.1.2.  A bután és az 1,2-diklóretán konformációi és optikai inaktivitása 

A bután esetén már két eltérő energiaminimum-szinten három különböző energiaminimumhoz tartozó 

konformációs állapot létezik (2.1-3. ábra). Az ezek közötti energiakülönbség (H = 3,7 kJ/mol) miatt 

szobahőmérsékleten a butángáz 72%-ban a stabilabb antiperiplanáris (ap) és 28%-ban a kevésbé 

stabil szinklinális (+sc, -sc, gauche) konformációs állapotokban van. Ugyancsak eltérő a legnagyobb 

energiájú szinperiplanáris (sp) konformációhoz (G#  ~19 kJ/mol) és az antiklinális (+ac, -ac) 

konformációhoz  (G# ~16 kJ/mol) tartozó energiagátak nagysága, de mindkettő nagyobb, mint az 

etán esetében.45 A C2C3 kötés körüli rotáció a bután esetén is szabad szobahőmérsékleten. 

 A bután esetében a teljes körülfordulás során egy ap egy sp és két-két ac és sc konformáció alakul 

ki. A két ac (+ac és -ac) konformáció, illetve a két sc (+sc és -sc) konformáció páronként egymás nem 

azonos tükörképe és így enantiomerviszonyban állnak. Mivel a rotáció szabad, a konformációk 

szabadon alakulnak át egymásba, az etánnál tárgyaltak értelmében az enantiomerviszonyban lévő 

konformációk azonos arányban lesznek jelen az elegyben. Mivel a bután királis konformációs 

állapotait nem lehet szobahőmérsékleten egymástól elválasztani, a vegyület makroszkopikusan 

optikailag inaktív.46 

                                                      
45  Ezek az értékek változóak a halmazállapottól függően. Az energiakülönbség az egyes konformációs 

állapotok között gázfázisban nagyobb, mint folyadék-halmazállapotban. Ennek megfelelően 

folyadékállapotban az ap állapot 56%-ban, az sc állapot 44%-ban van jelen. 
46  Alacsony hőfokon az akirális ap és a két királis +sc és -sc konformációk valódi izomerekként viselkedhetnek. 
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2.1-3. ábra: A bután konformációi 

 Meg kell jegyezni, hogy a bután esetében az 2.1-3. ábra a konformációs állapotok sokaságának 

csak egyszerűsített ábrázolása, ami nem veszi figyelembe azt, hogy a láncvégi metilcsoportok is 

szabadon elfordulhatnak. A valóságban az 2.1-3. ábrán ábrázolt egyetlen  konformációs görbével 

leírható esethez sokkal közelebb áll például az 1,2-diklóretán konformációs viselkedése. A bután 

esetében a konformációs állapotok értelmezését kiterjeszthetjük, és a valósághoz közelebb álló 

szemlélettel konformációs tartományokat értelmezhetünk (2.1-2. táblázat).   

2.1-2. táblázat:  A bután konformációs állapotainak kiterjesztett értelmezése 

Torziós szög  Konformációs állapot 

0  30 szinperiplanáris (sp) 

+30  +90 +szinklinális (+sc) 

+90  +150 +antiklinális (+ac) 

+150  +180 +antiperiplanáris (+ap) 

-30  -90 -szinklinális (-sc) 

--90  -150 -antiklinális (-ac) 

-150  -180 -antiperiplanáris (-ap) 

 

2.1.3.  A bifenil és szubsztitált bifenilszármazékok, atropizoméria 

A bifenil a legnagyobb energiájú konformációs állapotát a 0 esetben veszi fel (G# ~6,4 kJ/mol; 

2.1-4. ábra).  
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2.1-4. ábra: A bifenil konformációi 

 Ennek oka az, hogy ebben a konformációban az o-hidrogének ugyan a lehető legtávolabbi 

helyzetbe kerülnek, de emellett nincs meg az az energetikailag pozitív hatás, ami a két aromás gyűrű 

közötti delokalizáció miatt léphet fel. A másik, valamivel kisebb energiagát 0 esetében figyelhető 

meg  (G# ~6 kJ/mol) amiatt, hogy ebben az esetben két-két o-hidrogén a Van der Wals-rádiuszon 

belüli közelségbe kerül, ami erős Coulomb-taszítást eredményez. Ezt a hatást nem tudja ellensúlyozni 

az az energetikailag pozitív hatás, hogy ekkor két aromás gyűrű közötti delokalizáció mértéke a 

maximális. A minimális energiának megfelelő állapot 44 esetében figyelhető meg, mikor az o-

szubsztituensek kellően eltávolodhatnak egymástől de még átlapolás is van a két gyűrű -rendszerei 

között. A bifenil esetében az energiaviszonyok tehát a megengedik a két aromás gyűrű közti CC 

kötés körüli rotációt szobahőmérsékleten. 

 A helyzet alapvetően megváltozik, ha az o-szubsztituensek mérete megnő (2.1-5. ábra). A két 

energiagát közül érthető módon a 0, illetve 0 (koplanáris gyűrűk) esetekhez tartozóak 

nőnek meg jelentős mértékben, míg a 90 gát magassága nem változik jelentősen. A 

megnövekedett energiagátat a szubsztituált bifenilszármazékok már nem tudják átlépni, ennek 

következtében felléphet az atropizoméria jelensége. 



58 Sztereoszelektív szintézisek 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 

2.1-5. ábra: Atropizoméria az o-szubsztituált bifenilszármazékok esetén 

 Az axiális kiralitással, helicitással és az M/P-sztereodeszkriptorokkal foglalkozó 1.2.3.4. fejezetben 

már tárgyaltuk, hogy az axiális kiralitás, tehát így az atropizoméria felléptének sem feltétele az, 

hogy a négy ligandum különböző legyen (A, B, C, D), csupán az, hogy az egy síkban elhelyezkedő 

ligandumok különbözzenek (A, B, A‟, B‟). 

2.2.  Tautoméria47 

A tautoméria a konstitúciós izoméria különleges esete. Tautomériának vagy tautomer 

átalakulásnak nevezzük az izomerek egymásba alakulásának egyik fajtáját: a spontán (külső 

beavatkozás – pl. melegítés, katalizátorok hozzáadása – nélkül végbemenő), kölcsönös (vagyis 

reverzibilis), következésképpen egyensúlyra vezető izomerizálódást. A tautoméria tehát spontán 

reverzibilis vagy egyensúlyi izoméria. Ennek megfelelően egymás tautomerjeinek azokat az 

izomereket nevezzük, amelyek meghatározott egyensúlyi állapot eléréséig spontán és kölcsönösen 

egymásba alakulnak. A folyamat következtében kialakuló egyensúlyt tautomer egyensúlynak, az 

izomerek között fennálló viszonyt tautomerviszonynak vagy tautomériának nevezzük. Az egymással 

tautomer egyensúlyban álló izomereket egy adott vegyület különböző tautomer módosulatainak vagy 

alakjainak tekintjük. 

 

 Az izomerizációnak más fajtái is ismeretesek: a spontán vagy külső beavatkozás hatására 

végbemenő irreverzibilis (azaz egyirányú, vagy legalábbis gyakorlatilag egyirányú) izomerizáció, 

                                                      
47  A fejezet nagymértékben támaszkodik dr. Lempert Károly Szerves kémia III. jegyzetének (Műegyetemi 

kiadó, 1993) ide vonatkozó anyagára 
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valamint a csak katalizátor jelenlétében és/vagy csak magas hőmérsékleten végbemenő reverzibilis 

izomerizáció. Ezekre példák az alábbiak (2.2-1. ábra): 

 

2.2-1. ábra: Példák különböző izomerizációkra 

 Mindenképpen meg kell azonban jegyezni, hogy a két utóbbi példa esetén nincsen alapvető 

különbség a katalizátorok távollétében is végbemenő és a csak katalizátorok jelenlétében végbemenő 

reverzibilis izomerizációk között. Mint ahogy a szobahőmérsékleten végbemenő és csak magasabb 

hőmérsékleten végbemenő izomerizációk között sem. Ez utóbbi esetben pusztán véletlen, hogy a földi 

körülmények olyanok, mint amilyenek, és milyen az adott folyamat energiagátja. Az első eset 

tekintetében pedig megjegyezhetjük, hogy valójában a katalizátorok – amennyiben valóban csak 

katalitikus mennyiségben alkalmazzák őket – a kémiai folyamatoknak, köztük a tautomériának 

kizárólag a kinetikáját (a reakció sebességét) befolyásolják, a tautomer egyensúly helyzetét (a 

tautoméria termodinamikai vonatkozását) azonban nem. A példában szereplő diaril-metilén 

azometinek báziskatalizált izomerizációjának a mechanizmusa teljesen analóg az oxo-enol tautomer 

átalakulásokkal. Azonban a bután izomerizálódását semmiképpen sem szokták a tautomer 

átalakulásokkal egy lapon említeni. 

 

2.2.1.  A tautoméria típusai 

A tautomer átalakulások során egy mozgékony ligandum vándorol az egyik helyről egy másikra. A 

mozgékony ligandumok vándorlásának mikéntje szerint a tautomériákat két főcsoportba soroljuk. 

 

2.2.1.1. Vegyérték-tautoméria 

Vegyérték-tautomériának nevezzük azokat a gyors, reverzibilis izomerizációkat, melyek során 

megváltozik egy vegyület kötéseloszlása (egyes, illetve kettős kötések szűnnek meg, illetve alakulnak 

ki) anélkül, hogy a változást bármilyen atom vagy csoport vándorlása kísérné. Természetesen a 

folyamat során a tautomereket alkotó egyes atomok térbeli helyzete is megváltozik.  

  

 Ilyen eseteket mutatunk be az alábbi példákon (2.2-2. ábra): 
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2.2-2. ábra: Példák vegyérték-tautomériákra 

 A vegyérték-tautomer viszonyban álló módosulatok kölcsönös átalakulása során előfordul olyan 

eset is, amikor a mobilis ligandum eredeti kapcsolódási helyéről úgy vándorol az új helyzetbe, hogy 

kapcsolata a molekulával mindvégig megmarad. 

 

 Mindkét fenti eset közös sajátsága, hogy nem lehetséges ligandumcsere. 

 

 A vegyérték-tautomerek kölcsönös átalakulása szobahőmérsékleten általában rendkívül gyors, 

ezért csak különleges vizsgálati módszerekkel mutatható ki. Ilyen módszer az NMR-spektroszkópia 

hőmérsékletfüggésének vizsgálata. A módszerrel kimutatható például az alábbi példában szereplő β-

dioxovegyület kétfajta tautomermódosulatának dinamikus egyensúlya (2.2-3. ábra). 

 

2.2-3. ábra: Vegyérték-tautoméria két enolforma között 

2.2.1.2. Klasszikus tautoméria 

A klasszikus tautomériára az a jellemző, hogy a tautomer módosulatok kölcsönös átalakulása során a 

labilis ligandum lehasad a molekuláról, és vagy az eredeti, vagy egy ugyanolyan másik ligandum 

kapcsolódik vissza a molekula más pontjához. Ebből az következik, hogy függetlenül a folyamatok 

időrendiségétől, a tautomer átalakulás után már nem feltétlenül ugyanaz a ligandum kapcsolódik a 

molekula másik részéhez, amelyik eredetileg kapcsolódott hozzá, hanem két tautomermolekula 

mozgékony liganduma ki is cserélődhet egymással; sőt, ligandumcsere az oldószerrel, vagy 

valamilyen, az oldatban jelen lévő egyéb vegyülettel is lehetséges. 

 A klasszikus tautomériába tartozó átalakulások nagy részében a mozgékony ligandum a proton. 

Az ilyen jellegű átalakulásokat ezért prototrópiának is szokták nevezni. 

 A mozgékony hidrogénatom helyzetének megváltozása további szerkezetváltozással is együtt jár. 

Megváltozik egy kettős kötés helyzete, vagy megváltozik a telítetlenség jellege, vagy megváltozik a 

kettős kötések száma. 

 

 Természetesen léteznek olyan tautomerátalakulások, melyekben nem proton, hanem valamilyen 

más atom vagy atomcsoport vándorol. A ligandum áthelyeződését azonban ezekben az esetekben is a 

fentebb említett további szerkezetváltozás valamelyike kíséri. 
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 Alább néhány ilyen típusú átalakulás látható (2.2-4. ábra). 

 

2.2-4. ábra: Példák nem prototróp tautomériákra 

2.2.2.  A prototrópia 

A legkorábban felismert tautomerátalakulások esetén a mozgékony ligandum a proton volt. Ezért is 

szerepel az ilyen típusú átalakulások nevében a „klasszikus” jelző. Miután a tautomerátalakulások 

legnagyobb része ebbe az esetbe tartozik, mi is ezzel foglalkozunk részletesen. 

2.2.2.1. Az oxo-enol tautoméria 

Oxo-enol tautomériára példa az aldehidek és ketonok tautomériája (2.2-5. ábra). Enolizálódni 

kizárólag azok az oxovegyületek képesek, amelyek legalább egy α-helyzetű hidrogénatomot 

tartalmaznak a karbonilcsoporthoz képest. 

 

2.2-5. ábra: Példák egyszerű enol-oxo tautomériákra 

 Ketonok esetén, amennyiben a karbonilcsoporthoz kapcsolódó két szénatom szerkezete eltérő, és 

mindkettőhöz kapcsolódik hidrogénatom, kétféle enoltermék képződhet  (2.2-6. ábra). A két enol 

egymás tautomerje (enol-enol tautoméria), mert az oxovegyületen keresztül spontán és kölcsönösen 

egymásba alakulnak. (Egyes esetekben további izomerek megjelenése is előfordul.) 
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2.2-6. ábra: Példák több enolforma képződésére ketonok esetében 

 Ha a két szénatom szerkezete megegyezik, és kapcsolódik hozzájuk hidrogénatom, akkor a 

kialakuló két enolforma kémiailag azonos lesz (2.2-7. ábra). Azokat a tautomereket, melyek szerkezete 

azonos, degenerált tautomereknek (homomereknek) nevezzük. 

 

2.2-7. ábra: Példák degenerált tautomerek képződésére ketonok esetében 

 Az oxo-enol tautoméria eddig bemutatott eseteiben az egyensúly jelentősen az oxoalak irányába 

van eltolódva. Az egyszerű enolok energiája 59-75 KJ/mol értékkel nagyobb a megfelelő oxoalakhoz 

képest. Ez olyan nagy energiakülönbség, hogy másodlagos hatások, pl. az oldószerrel kialakított 

hidrogénhídkötések, nem képesek ezt érdemben befolyásolni. 

 Az oxo- és az enol-tautomerek kölcsönös átalakulási sebessége, ezáltal az egyensúly beállásának 

sebessége is független a tautomerek termodinamikai stabilitásától, azok az aktiválási szabadentalpia 

függvényei. Ez az oka annak, hogy katalizátorok (savak vagy bázisok) hozzáadásával az enolizáció 

sebessége lényegesen meggyorsítható az oxo-enol arány megváltoztatása nélkül. Szélsőséges esetben a 

kölcsönös átalakulási sebességek olyan lassúak is lehetnek, hogy a termodinamikailag instabil 

módosulat kinetikai értelemben stabillá válik. Erre példa, hogy az oldatban nagyon instabil vinil-

alkohol a csillagközi térben teljesen létképes (spektroszkópiai úton ki lehet mutatni), sőt 

nagyvákuumban a földön is elég nagy a felezési ideje (kb. 30 perc). Ebből arra következtethetünk, 

hogy a vinil-alkoholnak szüksége van egy másik molekulára ahhoz, hogy acetaldehiddé alakuljon. 

Általában is megállapítható, hogy az oxo-enol reakciók nem intramolekulárisak. 

 Abban az esetben, ha valamilyen szerkezeti tényező hatására az oxo- és az enol-alak közötti 

energiakülönbség lecsökken, vagy esetleg át is fordul, akkor természetesen megváltozik a tautomer 

egyensúly helyzete (2.2-8. ábra). Ilyen stabilizációs hatás lehet a konjugáció kialakulásának 

lehetősége, vagy aromás rendszer létrejötte. 
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 A fenilaceton estében az enolalakban fellépő konjugáció (delokalizáció) stabilizációs hatásának 

köszönhetően mindkét módosulat stabil (2.2-8. ábra). A fenol esetében az aromás állapotot stabilizáló 

mezomerenergia már olyan nagy, hogy az egyensúly gyakorlatilag teljesen az enol-forma irányába van 

eltolódva. Érdekes eset a 9-antranol, ahol az oxo-formában a 9-antronban található két önálló 

benzolgyűrű mezomériaenergia-csökkenése már az oxo-formát is stabillá teszi, így ez esetben is 

mindkét forma létezik. 

 

2.2-8. ábra: A szerkezet hatása az enol-oxo tautomerek egyensúlyára 

 Abban az esetben, ha a két tautomerforma energiakülönbsége kicsi, akkor a környezeti hatások, 

mint például az oldószer-molekulákkal kialakított másodlagos kötések, jelentős mértékben 

befolyásolják az oxo-enol egyensúly helyzetét. 

 Ilyen helyzettel találkozhatunk a β-dioxo-vegyületek és a β-oxo-észterek esetében is (2.2-9. ábra). 

Mindkét vegyületcsalád esetében létezik egy-egy olyan enol-tautomer, amely konjugált kettőskötés-

rendszert és egy intramolekuláris hidrogénhídat is tartalmaz. Mivel ezek a stabilizációs tényezők 

viszont hiányoznak az oxo-alakból, e két tautomerforma közti energiakülönbség lecsökken. 

 

2.2-9. ábra: Enol-oxo tautomerek a β-dioxo-vegyületek és a β-oxo-észterek esetében 
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 A β-diketonok esetében a helyzet annyiban bonyolultabb, hogy – amennyiben nem szimmetrikus 

vegyülettel van dolgunk – két stabilis enolforma létezik (2.2-10. ábra). 

 

2.2-10. ábra: Enol-oxo tautomerek aszimmetrikusan szubsztituált 1,3-diketonok esetében 

 A 2.2-1. táblázatban néhány oxovegyület %-os enoltartalmát adtuk meg, oldószermentes, tiszta 

folyadékállapotban, szobahőmérsékleten (meghatározási módszer: enoltitrálás): 

2.2-1. táblázat: Különböző szerkezetű ketonok enoltartalma 

Vegyület Enoltartalom 

(%) 

 Vegyület Enoltartalom 

(%) 

aceton 1,5·10-4  PhCOCH2COOEt 29,2 

ciklohexanon 1,2  acetilaceton 80,4 

acetecetészter 7,5  PhCOCH2COCH3 98 

 

 Jól látható, hogy amíg az aceton és a ciklohexanon gyakorlatilag oxoalakban létezik, addig az 

acetilaceton már nagyrészt az enolformájában, addig a benzoilaceton már gyakorlatilag az 

enolformájában van jelen. 

 

 Az oldószer befolyását a tautomer-egyensúlyok helyzetére az acetecetészter esetében vizsgálták 

részletesen (2.2-2. táblázat; meghatározási módszer: enoltitrálás; hőmerséklet: 18 ºC): 

2.2-2. táblázat: Az acetecetészter enoltartalma különböző oldószerekben 

Oldószer Enoltartalom 

(%) 

 Oldószer Enoltartalom 

(%) 

víz 0,4  kloroform 8,2 

25%-os metanol 0,8  etanol 10,5 

50%-os metanol 1,5  etil-acetát 12,9 

metanol 6,9  benzol 16,2 

aceton 7,3  hexán 46,4 

oldószer nélkül 7,5  gőzfázis 45-52 

 

 A táblázat adataiból jól látható, hogy az egyensúly szempontjából nem közömbös, hogy az 

acetecetészter molekulái milyen közegben vannak. Más acetecetészter-molekulák veszik-e körül 

(oldószer nélkül, folyadékfázisban), vagy valamilyen tulajdonságokkal rendelkező oldószer-

molekulák, illetve, hogy egyáltalán körül veszik-e molekulák (mint gőzfázisban)? 

 

 Az acetecetészter tautomer egyensúlyának „természetes” helyzetét leginkább gőzfázisban 

észleljük (2.2-11. ábra). Ehhez legközelebb álló eset a hexános oldatban mért egyensúly. A hexán 

apoláris jellegű oldószer, így molekulái nem tudnak hatásos stabilizációs kötéseket kialakítani az 

acetecetészter molekuláival. Minél polárisabb oldószert alkalmazunk, annál nagyobb oldószerhatást 

tapasztalunk, annál inkább tolódik el az egyensúly dioxoalak irányába. A hatás magyarázata az, hogy a 

dioxoalak lényegesen polárisabb az enolformánál, így a polárisabb oldószer könnyebben tudja 

szolvatálni a dioxoalakot, mint az enolformát. Alapállapotban az erősen poláris dioxoalak számára ez 
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a töltésszétválás hátrányt jelent, ami az enolformában jelen lévő stabilizációs hatásokkal 

(delokalizáció, belső hidrogénhíd) kiegyenlíti az oxoforma javára meglévő termodinamikai előnyt. (Az 

enolformában megjelenő dipólushatás az egymás mellé kerülő ellentétes töltések miatt lényegesen 

kisebb.) A poláris oldószer-molekulák szolvatációs hatása kompenzálja ezt a destabilizációs tényezőt, 

visszabillentve ezzel az oxoforma felé az egyensúlyt. Ráadásul protikus oldószerekben az oldószer-

molekulák hidrogénhídkötést tudnak kialakítani, mind a dioxoformával, mind az enolformával, 

semlegesítve ezzel az enolformában meglévő belső hidrogénhídkötés stabilizációs hatását is. 

 

2.2-11. ábra: Az acetecetészter tautomerformáinak polarizáltsága és szolvatációja különböző 

közegekben 

 

2.2.2.2. Az imin-enamin tautoméria 

Az imin-enamin tautoméria az oxo-enol tautoméria nitrogénanalogonja. Az oxoformának az 

iminforma, az enolformának az enaminforma felel meg. Általában az iminek, hasonlóan az 

oxovegyületekhez, a stabilisabb módosulatok (2.2-12. ábra). 

 

2.2-12. ábra: Az imin-enamin tautoméria  

 Az enaminforma stabilizálása oly módon lehetséges, hogy ha R‟ szubsztituensek elektronszívó 

csoportok, vagy konjugációt képesek kialakítani a kettős kötéssel. (Könnyen belátható, hogy ez 

esetben az iminformában nem jön létre konjugáció.) 

 

2.2.2.3. A savamid-imidsav és rokon tautomériák 

A savamid-imidsav, a tioamid-imidotiosav, a karbamid-izokarbamid és a tiokarbamid-izotiokarbamid 

tautomériák csak abban az esetben léteznek, ha a vegyületek nitrogénatomjához legalább egy hidrogén 

kapcsolódik  (2.2-13. ábra). 
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2.2-13. ábra: A savamid-imidsav, a tioamid-imidotiosav, a karbamid-izokarbamid és a tiokarbamid-

izotiokarbamid tautomériák  

 Az –NH-C=Y (Y = O, S) molekularészlet nagy mezomériaenergiájának következtében a sava-

mid-, a tioamid-, a karbamid-, illetve a tiokarbamid-módosulat annyival stabilabb tautomerjénél, hogy 

az egyensúly minden esetben gyakorlatilag teljesen balra van eltolva. Nem változik a helyzet akkor 

sem, ha a fenti funkciós csoportok pl. hattagú gyűrűbe vannak építve. 

 

 Érdekessé a dolog akkor válik, ha gyűrű konjugált kettős kötést is tartalmaz (2.2-14. ábra). 

 

2.2-14. ábra: A savamid-imidsav, a tioamid-imidotiosav, a karbamid-izokarbamid és a tiokarbamid-

izotiokarbamid tautomériák gyűrűs vegyületek esetében 

 Mind a piridin-2-ol, mind a piridin-2-tiol aromás vegyület, így azt várnánk, hogy hasonlóan a 

fenolhoz, a tautomer-egyensúly jelentősen az enolforma az irányába legyen eltolódva. Poláris 

oldószerekben, illetve kristályos állapotban azonban a nem aromás alakok a dominánsak, és csak 

apoláris oldószerekkel készült oldatokban, illetve gőzfázisban dominálnak az aromás formák. 

Ez jól értelmezhető, ha megvizsgáljuk a bal oldalon található tautomerformát, amely a 2.2-14. 

ábrán látható két mezomer-határszerkezettel jellemezhető. A jobboldali mezomer-határszerkezet felel 

meg a nem aromás tautomerformának, míg a baloldali egy olyan aromás rendszert tartalmazó 

határszerkezet, amelyben ellentétes töltések szétválása tapasztalható (ami nagy energinövekedéssel 

járó jelenség). A molekulák valódi kötésrendszere/töltéseloszlása a lehetséges mezomer-

határszerkezetek között, azok átlagában található. Így tehát, a bal oldali tautomermódosulat valódi 

szerkezete a két mezomer-határszerkezet között található, ahol bizonyos fokig megjelenik az aromás 

elektronrendszer, de amelyben a töltésszétválás mértéke még nem túl nagy. Ennek megfelelően a 

teljesen aromás jobb oldali tautomerforma energetikai kedvezményezettsége sem oly nagy. Ebből 

következik, hogy a e vegyületek körében a környezeti hatások már nem elhanyagolhatóak, és 

hasonlóan az acetecetészternél tárgyaltakhoz, jelentős hatással vannak az egyensúly helyzetére. 

 

2.2.2.4. Alifás nitrovegyületek tautomériája 

Minden olyan nitrovegyület, amelyben az α-helyzetű szénatomhoz hidrogén kapcsolódik, képes 

tautomerátalakulásra (2.2-15. ábra). A tautomer-egyensúly gyakorlatilag teljesen a nitroforma felé van 

eltolva, de megfelelő módszerrel lehetséges a két degenerált tautomer, az ún. aciforma előállítása is. 
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2.2-15. ábra: Nitrovegyületek tautomériája 

 Ehhez a gyengén savas nitrovegyületeket alkálisójukká alakítjuk, majd az elegyet 

megsavanyítjuk. Ilyenkor a proton a „keményebb” oxigénatomhoz kapcsolódik. Azonban az aci-

alakok nem stabilisak, fokozatosan a valódi nitrovegyületté alakulnak vissza. 

 

2.2.2.5. Kumulált kettős kötést tartalmazó szénsavszármazékok tautomériája 

A ciánsav és az izociánsav, valamint a tiociánsav és az izotiociánsav tautomer egyensúlya 

gyakorlatilag teljesen a kumulált kettős kötést tartalmazó módosulat irányába van eltolódva (2.2-16. 

ábra). A ciánamid és a karbodiimid, valamint az N-monoszubsztituált származékaik tautomer 

egyensúlya viszont az ellenkező irányba, a hármas kötést tartalmazó módosulat irányába. Ezért a 

karbodiimid és az N-monoszubsztituált változatai nem ismert vegyületek. 

 

2.2-16. ábra: A ciánsav/izociánsav és a tiociánsav/izotiociánsav tautoméria 

 Az N,N‟-diszubsztituált karbodiimidek és az N,N-diszubsztituált ciánamidok nem tartalmaznak 

mozgékony hidrogénatomot, ezért nem tautomer vegyületek (2.2-17. ábra). Rögzített szerkezetűek, 

külön-külön stabilisak és számos képviselőjük ismert. 

 

2.2-17. ábra: Az N,N’-diszubsztituált karbodiimidek és az N,N-diszubsztituált ciánamidok 

2.2.2.6. A gyűrű-lánc tautoméria 

Oxovegyületek alkoholokkal egyensúlyi reakcióban félacetálokat képeznek. Abban az esetben, ha 

mind az oxocsoport, mind az alkohol funkció egyazon molekulában található, akkor a fenti reakció 

lejátszódhat intramolekulárisan is (2.2-18. ábra). Ebben az esetben az egymással egyensúlyban lévő 

vegyületek tautomer viszonyban állnak egymással. 
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2.2-18. ábra: A gyűrű-lánc tautoméria 

 Az oxocsoport planáris szerkezetű, ezért a gyűrűzárás kétféleképpen valósulhat meg, 

következésképpen a reakció kétféle terméket szolgáltat. A keletkező két vegyület 

enantiomerviszonyban áll egymással, amennyiben az eredeti molekula akirális volt (R1 = R2), de 

egymás diasztereomerjei lesznek, ha királis molekulából indultunk ki (R1 ≠ R2). A reakcióban az 

enantiomerek minden esetben azonos mennyiségben képződnek, azaz racém elegyet kapunk, azonban 

a diasztereomerek képződési sebessége eltérő lesz, ezért ez esetben a körülmények függvényében 

különböző összetételek jöhetnek létre. 

 A keletkező két izomer is egymás tautomerje, mert a nyílt formán keresztül egymásba 

alakulhatnak. A két ciklofélacetál tautomériájának különlegessége az, hogy a két tautomer nem 

konstitúciójában, hanem (csak) térszerkezetében különbözik egymástól. 

 

 A fent bemutatott példa a gyűrű-lánc tautoméria egyik esete. Abban az esetben, ha az egymással 

reagáló két csoport távolsága olyan, hogy a gyűrűzárás során feszültségmentes gyűrű keletkezik, akkor 

ez mindenképpen a gyűrűzárásnak kedvez, az egyensúly erősen ebbe az irányba lesz eltolódva. 

Ellenkező esetben nem kizárt, hogy intermolekuláris reakció játszódik le, ami viszont már nem 

tartozik a tautomerátalakulások témakörébe. 

 

 A fent ismertetett reakció legismertebb példája a szénhidrátok tautomer-egyensúlya. A D-(+)-

glükóznak nyílt láncú formájában α-, β-, γ-, δ- és ε-helyzetű hidroxilcsoportja van. Ezek közül 

feszültségmentes gyűrű kialakítására a γ- és a δ-hidroxilcsoport képes. Ilyenformán öt különböző 

tautomermódosulat alakulhat ki, a nyílt láncú forma mellett két hattagú gyűrűs és két öttagú gyűrűs 

forma (2.2-19. ábra). A hattagú gyűrűs vegyületeket piranózformának, az öttagú gyűrűs vegyületeket 

furanózformának hívják. A gyűrűképződés során kialakuló aszimmetrikus szénatomot (1) glikozidos 

szénatomnak (a glükóz esetében glükozidos szénatomnak), a hozzákapcsolódó hidroxilcsoportot 

glikozidos hidroxilcsoportnak nevezzük. Amennyiben a piranózformában a glikozidos hidroxilcsoport 

(1) térállása megegyezik az 5-ös szénatomon található CH2OH-csoport térállásával (illetve a 

furanózformában a 4-es szénatomon található CH(OH)CH2OH-csoport térállásával) β-anomerről, 

ellenkező esetben α-anomerről beszélünk. 

 

2.2-19. ábra: Gyűrű-lánc tautoméria a D-glükóz esetében 
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 Kristályos formában a D-(+)-glükóz egységes szerkezetű vegyületként létezik, attól függően, 

hogy milyen oldószerből kristályosítottuk, vagy az α-piranóz-, vagy a β-piranózmódosulatban. Vizes 

oldatban azonban a legstabilabb forma a β-piranózalak, ezt követi az α-piranóz-anomer, míg a két 

furanózforma, illetve a nyílt láncú alak mennyisége minimális. Megállapíthatjuk tehát, hogy vizes 

oldatban mind az öt tautomerforma egyensúlyban áll egymással, de az egyensúlyban nem egyenlő 

arányban vesznek részt a különböző módosulatok. 

 

 Azt a jelenséget, amikor egy kristályos szénhidrát vízben való oldódása során az oldat optikai 

forgatása folyamatosan változik, egy adott érték eléréséig, mutarotációnak nevezzük. Bármilyen 

kristályos formából indulunk ki, az oldat végső forgatási értéke mindig ugyanaz lesz, ami megfelel a 

fent ismertetett tautomer-egyensúlynak. 

 

 Gyűrű-lánc tautomériára számos egyéb példa található. Ezek közül kettőt említünk meg: a 2-

formilbenzoesav és a tioszemikarbazonok tautomériáját (2.2-20. ábra). 

 

2.2-20. ábra: A 2-formilbenzoesav és a tioszemikarbazonok gyűrű-lánc tautomériája 

2.2.3.  A tautoméria vizsgálatának módszerei 

A tautoméria fennállásának tényét, a tautomer alakok szerkezetét, valamint a tautomer-egyensúly 

helyzetét (a módosulatok arányát) bizonyító módszereket két csoportba oszthatjuk. Vannak kémiai és 

fizikai (fizikai-kémiai) módszerek. 

2.2.3.1. Kémiai módszerek tautomer-egyensúly meghatározására 

Kémiai módszerek a tautoméria vizsgálatában csak nagy körültekintéssel alkalmazhatók. Abban az 

esetben, ha egy tautomer-egyensúlyban álló két vegyület közül csak az egyik lép reakcióba egy 

harmadik vegyülettel, és ez a reakció lényegesen gyorsabb, mint a tautomerizálódás sebessége, akkor 

mód nyílhat a tautomer-egyensúly egyensúlyi állandójának meghatározására (2.2-21. ábra). 

 

2.2-21. ábra: A tautoméria vizsgálatára használható kémiai reakciók feltételei 
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 Nyilvánvaló az a tény, hogy az R reagenssel beavatkozunk az A és a B között fennálló tautomer-

egyensúlyba, a reakció előrehaladásával (B fogyásával) A folyamatosan B-vé alakul. Ezért 

mindenképpen olyan reagenst kell alkalmazni, amellyel B pillanatreakcióban reagál, majd 

haladéktalanul gondoskodni kell a reagensfelesleg eltávolításáról. Végül alkalmas módszerrel 

meghatározzuk a termék mennyiségét, amely megegyezik B mennyiségével. Ezután az egyensúlyi 

állandó a Kt = b/(1-b) (ahol b a B anyag moltörtje) képlettel kiszámítható. Könnyen belátható, hogy 

amennyiben az R reagenst lassan adagolnánk a reakcióelegyhez, akkor vr értéke csökkenne, és A 

folyamatos B-vé alakulása meghamisítaná az eredményt. 

 

 Példa kémiai módszer alkalmazására az enoltitrálás. A módszert eredetileg az acetecetészter 

enoltartalmának meghatározására vezették be (2.2-22. ábra). A módszer alapja az, hogy az 

acetecetészter két tautomermódosulata közül brómmal csak az enolforma reagál pillanatszerűen, az 

oxoalak csak olyan sebességgel, ahogy az enolizálódás zajlik. Ezért amikor a beállt tautomer-

egyensúlyhoz fölös brómot adunk, az enolalak elreagál vele, majd a reakció lejátszódása után, pár 

pillanat múlva, fölös fenolt adunk a rendszerhez. A fenol szintén pillanatreakcióban elreagál a 

brómmal, megszüntetve további enolforma átalakulásának lehetőségét. Ezután a keletkezett 3-bróm-

acetecetészter mennyiségét jodometriásan lehet meghatározni. (A meghatározás alapja az, hogy két 

ekvivalens hidrogén-jodid a 3-bróm-acetecetésztert acetecetészterré redukálja, miközben ekvivalens 

mennyiségű jód keletkezik.) 

 

2.2-22. ábra: Enoltitrálás az enol-oxo tautoméria vizsgálatára 

 Korábban ez a módszer csak akkor volt alkalmazható, ha az enoltartalom néhány %-ot elért. A 

módszert azóta továbbfejlesztették, és áramlásos módszert használva már tört%-os enoltartalom is 

meghatározható vele. (Bár újabb megfigyelések szerint a valóságosnál kicsivel nagyobb értékeket 

szolgáltat.) 

2.2.3.2. Fizikokémiai módszerek tautomerek kimutására 

Fizikai-kémiai módszerek alkalmazása esetén, szemben a kémiai módszerekkel, nem avatkozunk be a 

tautomer-egyensúlyba. A tautoméria valamennyi vizsgálati módszerei közül az infravörös 

spektroszkópia, a röntgendiffrakciós molekulaszerkezet-meghatározás és újabban a szilárd fázisú 

NMR spektroszkópia segítségével tanulmányozhatjuk kristályos állapotban a tautomervegyületeket. 

Amíg a röntgendiffrakciós módszer kizárólag kristályos állapotú termékek esetén, addig az infravörös 

spektroszkópia mindhárom halmazállapotban használható. Viszont az előbbi segítségével közvetlenül 

meghatározható a szerkezet, az utóbbi esetében szükség van különböző modellvegyületek adataira is. 

 Kristályos állapotban, kevés kivételtől eltekintve, a tautomervegyületek egyetlen módosulatként 

léteznek. Ennek oka, hogy a kristályrácsban másodlagos kötőerők stabilizálják valamelyik 

módosulatot. Természetesen a kristályosítás körülményei befolyással lehetnek a molekulák 

szerkezetére. 



2. Tulajdonságok anyagi halmazok szintjén 71 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 Korábban említettük, hogy a ciánamid és a karbodiimid, valamint az N-monoszubsztituált 

származékaik tautomer egyensúlya teljesen a hármas kötést tartalmazó módosulat irányába van 

eltolva. Ez a megállapítás IR spektroszkópiai vizsgálatok eredményein alapszik (2.2-23. ábra). N,N-

diszubsztituált cián-amidok IR spektrumában 2220 cm-1-nél, az N,N’-diszubsztituált-karbodiimidek 

esetén 2140 cm-1-nél egy nagyon jellemző, éles sáv jelenik meg. A sáv helye gyakorlatilag független 

az R-csoport minőségétől, és attól is, hogy kristályos állapotban vagy oldatban történt a mérés. 

Tekintve, hogy a fent említett két vegyület szerkezetileg rögzített, tautomerizálódásra nem képes, 

kijelenthetjük, hogy 2220 cm-1 körüli sáv a cián-amid, a 2140 cm-1 körüli sáv pedig a karbodiimid 

molekularészhez tartozik. (Előbbi a –CN csoport vegyértékrezgésének, utóbbi a N=C=N csoport 

aszimmetrikus vegyértékrezgésének felel meg.) 

 

ν(N)-CN ~ 2220 cm-1      νN=C=N ~ 2140 cm-1  ν ~ 2220 cm-1 

2.2-23. ábra: Néhány tautomerforma IR spektroszkópiai adatai 

 Monoszubsztituált-ciánamidok kristályait, illetve oldatait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 2220 

cm-1-nél megjelenik az éles sáv, viszont 2140 cm-1-nél semmilyen sáv nem mutatható ki. Ebből, az 

előbbi megállapításinkat is figyelembe véve, kijelenthetjük, hogy az egyébként tautomerizálódásra 

képes monoszubsztituált-ciánamidok esetében csak a cián-amid szerkezeti rész található meg, míg a 

tautomermódosulat legfeljebb a kimutatási határ alatti mennyiségben fordulhat elő. 

 Az UV és az NMR spektroszkópiát elsősorban folyadékfázisban használják tautomervegyületek 

vizsgálatához. (Kivételt képez a korábban már említett szilárd fázisú NMR-technika.) Mindkét 

módszer esetén szükség van modellvegyületek alkalmazására, de ma már annyi irodalmi adat áll 

rendelkezésünkre, hogy általában nem okoz problémát a szükséges adatokra rátalálni. Az NMR-jelek 

hozzárendelése az egyes tautomermódosulatokhoz, egyben a módosulatok szerkezetmeghatározását is 

jelenti. Az 1H-NMR spektrum az egyes tautomerformák arányának meghatározását is lehetővé teszi 

abban az esetben, ha sikerül azonosítani egy vagy több olyan jelet, amely eltérő helyen jelentkezik a 

módosulatokban. Előfordul azonban olyan helyzet, amikor a tautomermódosulatok egymásba 

alakulása olyan gyors folyamat (az NMR-időskálán gyors), hogy a megfelelő csoportok jelei nem 

észlelhetők külön-külön, hanem egy közös jelet hoznak létre. 

 

2.2.4.  A prototróp átalakulások mechanizmusai 

Ezekben a folyamatokban a mozgékony ligandum a proton. A folyamatok az alábbi általános 

egyenlettel írhatók le, ahol X, Y és Z egymástól függetlenül C-, N-, O- illetve S-atomot jelöl (2.2-24. 

ábra). 

 

2.2-24. ábra: A prototróp tautomerizációk általános leírása 

 A folyamat két részfolyamatra bontható: a deprotonálódásra és a protonálódásra. A 

részfolyamatok sorrendjétől függően háromféle mechanizmus valósulhat meg. 

 A báziskatalizált esetben a deprotonálódás megelőzi a protonálódást (2.2-25. ábra). A folyamatot 

ez esetben bázisok katalizálják. A proton önmagában nem létképes vegyület, ezért mindenképpen 

valamilyen bázikus tulajdonságú vegyülethez kapcsolódik, majd innen kerül át az új helyére. 

Bázisként a folyamatban külön adagolt bázisok (pl.. alkáli-hidroxidok), megfelelő oldószerek (pl. víz, 

alkoholok) molekulái, vagy esetenként maga a tautomervegyület is szerepelhet. Az oldószer által 

kifejtett katalízis az oka annak, hogy sok esetben külön bázis hozzáadása nélkül is nagyon gyorsan 

lejátszódik a tautomerizáció folyamata. Maga a tautomervegyület által kifejtett bázikus hatásra példák 
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az indiferens oldószerekben, oldószer nélkül, illetve gőzfázisban bekövetkező tautomerátalakulások, 

melyek mindennemű külső beavatkozás nélkül játszódnak le. A folyamat során mindkét 

tautomermódosulatból azonos mezomer anion keletkezik. 

 

2.2-25. ábra: A báziskatalizált prototróp tautomerizációk általános mechanizmusa 

 Abban az esetben, ha a tautomermódosulatok elég bázikusak ahhoz, hogy nemkötő elektronpárjuk 

segítségével protonálódjanak, akkor lehetséges az átalakulás katalizálása savak segítségével is (2.2-26. 

ábra). Az ilyen esetben a protonálódás előzi meg a deprotonálódást. A két tautomer alaknak ez esetben 

közös mezomer kationja alakul ki. A kationban a pozitív töltés mindenképpen delokalizálódik, és 

átterjed az X-atomra is. Emiatt a kationban mind az X-atom, mind a Z-atom könnyebben 

deprotonálódik, mint a tautomermódosulatokban. 

 

2.2-26. ábra: A savkatalizált prototróp tautomerizációk általános mechanizmusa 

 Ha sem bázikus, sem savas katalizátor nincsen jelen, akkor a tautomer vegyület önmaga is képes 

lehet ionizációra autoprotolízis révén (2.2-27. ábra). 

 

2.2-27. ábra: Prototróp tautomerizáció auotoprotolízissel 

 Elvileg lejátszódhat egy olyan eset is, amikor a protonálódás és a deprotonálódás egy időben, 

szinkron folyamatban valósul meg (2.2-28. ábra). Ebben az esetben a savas és a bázikus katalizátor 

együttes jelenlétére van szükség. Jelenleg erősen vitatott, hogy valóban létezik-e ilyen mechanizmusú 

átalakulás. 

 

2.2-28. ábra: Prototróp tautomerizáció hipotetikus szinkronmechanizmusa 

 Tisztán báziskatalizált tautoméria a nitro-alkánok tautomerizációja, ahol az O-atomok nem eléggé 

bázikusak ahhoz, hogy az egészen extrém körülményeket kivéve protonálódhassanak. 
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 Savakkal és bázisokkal egyaránt katalizálható folyamat a β-oxo-észterek tautomerizálódása (2.2-

29. ábra). 

 

2.2-29. ábra: β-Oxo-észterek prototróp tautomerizációs mechanizmusai 

 A fent említett mechanizmusok bármelyike esetén létrejöhet ligandumcsere, azaz hogy nem 

ugyanaz a proton kapcsolódik vissza, mint amelyik lehasadt, vagy fordítva. Erre bizonyíték az, ha a 

katalízis során deutériumtartalmú katalizátort vagy oldószert alkalmazunk. A reakciók lejátszódása 

után minden esetben ki lehet mutatni olyan tautomermódosulatokat, amelyek tartalmaznak 

deutériumot. 

 Abban az esetben azonban, ha a tautomervegyület anionja és a katalizálóbázisnak megfelelő 

konjugált sav nem egymástól független részecskeként van jelen, hanem mindvégig valamiféle 

asszociátumot képez, amelyet hidrogénhídkötés tart össze, akkor nem lehetséges ligandumcsere. 

Ebben az esetben nem lesz kimutatható deuterált termék, hiába van jelen deutériumforrás. Ilyen 

esetben a lehasadó proton, pl. metanol alakjában, végigvezetődik az anion váza mentén. Az ilyen 

típusú mechanizmust „vezetett túra” mechanizmusnak nevezzük (2.2-30. ábra). 

 

2.2-30. ábra: Prototróp tautomerizáció a „vezetett túra" mechanizmus szerint 

 A nitroalkánok és a β-oxo-észterek bázis katalizálta tautomerizálódásának kvalitatíve teljesen 

azonos szabadentalpia-viszonyait az 2.2-31. ábrán mutatjuk be. (Teljesen hasonló módon 

értelmezhetők a β-oxo-észterek sav, valamint az oxovegyületek sav és báziskatalizálta enolizációi is.) 
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2.2-31. ábra: A β-oxo-észterek és a nitroalkánok bázis katalizálta tautomerizálódásának 

energiaviszonyai 

 A nitro-forma mindig, az oxo-alak pedig általában stabilisabb az aci-, illetve az enolalaknál. Tehát 

a ΔG = Genol – Goxo > 0, valamint ΔG = Gaci-forma – Gnitro-forma > 0. Viszont az enolátion és az enolalak 

közötti átmenet szabadentalpiája (ΔG2
#) kisebb, mint az enolátion és az oxoalak közötti átalakulásé 

(ΔG-1
#). Ezért, ha enolátiont tartalmazó oldatot megsavanyítunk, a reakcióban az enolalak képződik 

gyorsabban (kinetikus kontroll), ami vagy lassan átalakul a stabilisabb oxovegyületté (termodinamikus 

kontroll), vagy szerencsés esetben akár hosszabb ideig el is tartható. Íly módon (nátrium-acetecetészter 

petroléteres szuszpenziójának a számítottnál valamivel kevesebb savval történő megsavanyításával – 

80 ºC-on) sikerült például először tiszta állapotban előállítani az acetecetészter enolalakját, és ily 

módon izolálhatók a nitro-alkánok acialakjai is. 

 Általánosan igaz, hogy az O-protonálódás gyorsabb, mint a C-protonálódás (kemény-lágy 

elmélet). Az elmélet visszafelé is igaz, azaz az OH-csoport könnyebben veszít protont, mint a CH-

csoport. A β-oxo-észterek, illetve a nitro-alkánok lassabban képezik ugyanazt az aniont, mint enol-, 

illetve aci-alakjuk (ΔG1
# > ΔG-2

#). 

 A fent elmondottakból az is következik, hogy ΔG1
# > ΔG2

#, azaz a báziskatalizálta enolizáció első 

lépése (a deprotonálódás) lényegesen lassabb, mint a második lépés (a protonálódás). (A korábban 

említett analógia miatt ugyanez igaz a savkatalízisre is.) 

 

 Erre bizonyíték az oxovegyületek báziskatalizálta halogénezésének vizsgálata (2.2-32. ábra). A 

reakció sebessége nem függ sem a halogén minőségétől, sem annak koncentrációjától. (Azonos 

körülmények között az aceton brómozásának és jódozásának sebessége egyenlő.) Erre csak egyfajta 

magyarázat létezik, ha a halogén nem szerepel a sebességmeghatározó lépésben, hanem csak az ezt 

követő pillanatszerű reakcióban vesz részt. A halogén tehát nem közvetlenül az oxovegyülettel reagál, 

hanem egy belőle a bázis hatására képződő köztitermékkel, ami nem lehet más, mint az enolátion. Íly 

módon a halogéneződés sebessége egyben az enolátképződés sebessége is. 

 

2.2-32. ábra: Az oxovegyületek báziskatalizálta halogénezése 
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 Hasonlóképpen azonos körülmények között az oxovegyületek savkatalizálta halogénezésének 

sebessége is független a halogén minőségétől és koncentrációjától (2.2-33. ábra). Ez azt jelenti, hogy 

csak úgy, mint az előbb, itt sem maga az oxovegyület reagál, hanem valamilyen származéka. Ez 

esetben ez nem más, mint maga az enolforma. Tehát a reakció sebessége egyben az enolképződésés 

sebessége is. (Számos keton enolizálódásának sebességét határozták meg ily módon.) 

 

2.2-33. ábra: Az oxovegyületek savkatalizálta halogénezése 

 A sav- és báziskatalizálta halogénezés eltérő mechanizmusára bizonyíték a bután-2-on reakciója 

brómmal (2.2-34. ábra). A bután-2-on sav-, illetve báziskatalizálta körülmények között más más 

terméket szolgáltat. Savkatalizálta körülmények között a termodinamikailag stabilisabb enolforma (a 

bután-2-onnak kétféle szerkezetű enolformája létezik) reagál brómmal 3-brómbután-2-ont 

szolgáltatva. Báziskatalízis hatására viszont a kinetikusan kontrollált enolátanion reagál a brómmal, ily 

módon 1-brómbután-2-ont szolgáltatva. 

 

2.2-34. ábra: A bután-2-on sav- és báziskatalizálta brómozásának eltérő mechanizmusa 

2.2.5.  A nitrogéninverzió 

A nitrogénatom egyes vegyületeiben, például az ammónia esetén, valamint az aminokban gyors 

nitrogéninverzióra képes (2.2-35. ábra). Ennek során a molekula trigonális piramisszerkezete a 

magános elektronpár átrezgése miatt átfordul. (A folyamat teljesen analóg az SN2 reakció során 

lejátszódó inverzióval.) 

 

2.2-35. ábra: A tetraéderes nitrogénatomot tartalmazó aminok inverziója 

 Az átalakulás szobahőmérsékleten is végbemegy, mert a folyamat energiagátja viszonylag 

alacsony (ammónia esetén 24,2 kJ/mol.), szemben a foszforatommal, ahol, a lényegesen nagyobb 

energiagát miatt, szobahőmérsékleten nem megy végbe inverzió. (Foszfin esetén az energiagát értéke 

132 kJ/mol.) Aminok esetében, ha a három szubsztituens egymástól különböző lehetőség lenne 

kiralitás kialakulására, de a gyors nitrogéninverzió ezt megakadályozza. A molekula úgy viselkedik, 

mint egy racém elegy. A folyamat tulajdonképpen vegyérték-tautomériaként is felfogható, vagy 

teljesen hasonló a konformációs átalakulásokhoz. 
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 Abban az esetben, ha a nitrogéninverzió gátolt, például gyűrűs vegyületek esetén, vagy ha a 

nitrogén nem rendelkezik szabad elektronpárral, például a kvaterner ammóniumsók esetén, a nitrogén 

atom lehet sztereocentrum. 

 

 Ilyen példa a Tröger-bázis (2.2-36. ábra). 

N

N

 

2.2-36. ábra: A Tröger-bázis 

 Egy másik példában (2.2-37. ábra) az látható, hogy egy aziridinszármazékban a fenolos hidroxil-

csoportot tartalmazó vegyület esetén, ahol a nitrogénatom hidrogénhídkötés által rögzített helyzetben 

található, a nitrogéninverzió sebessége 50-szer lassabb, mint az oxidált forma esetén, ahol nincs 

lehetőség hidrogénhídkötés kialakulására, ezáltal a nitrogénatom rögzítésére.48 

 

2.2-37. ábra: A tetraéderes nitrogénatom térszerkezetének stabilizálása részleges protonálással 

 

                                                      
48   M. W. Davies, M. Shipman, J. H. R. Tucker, T. R. Walsh, Control of Pyramidal Inversion Rates by Redox 

Switching, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128 (44), 14260-14261.  
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3.  A SZELEKTÍV REAKCIÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A kémiában a szelektivitás alapvető fontossággal bír, szelektivitás nélkül sok szintetikus folyamat nem 

lenne gazdaságosan kivitelezhető, illetve nem lehetne megoldani a képződő termékek elemzését és 

tisztítását.  

3.1.  A szelektivitások fő típusai 

A szelektivitást a szerves kémiában többféleképpen értelmezik. Széles körben használatos a 

kemoszelektivitás, a regioszelektivitás és a sztereoszelektivitás, ezen belül a diasztereoszelektivitás és 

az enantioszelektivitás fogalma. E fogalmak használata azonban nem egységes, ezért a következő 

fejezetekben ezeket egységes rendszerben tárgyaljuk. 

3.1.1.  Szubsztrátszelektivitás és termékszelektivitás 

A kémiában a szelektivitás két fő típusát lehet definiálni, az egyik főleg a szubsztrát tulajdonságaival 

függ össze, a másik a reakció termékeiben különbözik.49 E két fő szelektivitástípust a következő ábrák 

szemléltetik: 

3.1.1.1. Szubsztrátszelektivitás 

 

3.1-1. ábra: Szubsztrátszelektív reakciók 

 Szubsztrátszelektív (3.1-1. ábra) egy reagens vagy katalizátor, ha a különböző szubsztrátokat (S1, 

S2) ugyanazon körülmények között eltérő sebességgel (k1  k2) alakítja át termékké (T1, T2). 

3.1.1.2. Termékszelektivitás 

 

3.1-2. ábra: Termékszelektív reakciók 

 Termékszelektív (3.1-2. ábra) egy reagens vagy katalizátor, ha egy adott szubsztrátból (S) több 

termék képződését is lehetővé teszi eltérő sebességgel (k1  k2) és így a termékek (T1, T2) a 

statisztikailag elvárhatótól50 eltérő arányban képződnek. 

                                                      
49  Nógrádi, M. Stereoselective synthesis: a practical approach. 2nd Ed. VCH: Weinheim; New York, 1995. 
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3.2.  A szelektivitások osztályzása 

E két fő szelektivitástípus használható a sokszor használt, ám nem pontosan definiált 

kemoszelektivitás, regioszelektivitás, diasztereoszelektivitás és enantioszelektivitás kifejezések 

pontosabb értelmezése során (3.2-1. ábra).51 

 

3.2-1. ábra: Szelektív reakciók csoportosítása 

                                                                                                                                                                      
50  A statisztikailag elvárható arány a reagálni képes helyek számától függ. A toluol mononitrálása esetén ez az 

arány pl. 2 : 2 : 1 az o-, m- és p-nitrotoluolra.49 
51  Poppe, L.; Novák, L. Stereoselective Biocatalysis  A Synthetic Approach. VCH: Weinheim; New York, 

1992. 
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 A 3.2-1. ábrán láthatjuk, hogy ugyan a kemoszelektivitás és regioszelektivitás is megnyilvánulhat 

szubsztrátszelektív vagy termékszelektív módon. Ezekben az esetekben ez azonban nem szokott 

félreértésekhez vezetni, mivel a kémiai tárgyalás során megszokott és nem merül fel kérdésként, hogy 

a különböző konstitúciójú anyagok, vagy a konstitúciós izomerek elegyét anyagkeveréknek tekintjük. 

Ennek megfelelően ezen esetek tárgyalásánál mindig megadjuk, hogy anyagkeverékből, vagy tiszta 

anyagból kiindulva értünk-e el kemo- vagy regioszelektivitást. 

 A nehezebben elkülöníthető sztereoizomerek elegyei esetén már korántsem mindig egyértelmű, 

hogy a kérdéses kiindulási anyag anyagkeverék, vagy tiszta anyag-e. A vegyészek racém anyag 

esetében sokszor hajlamosak azt egységes anyagnak tekinteni, holott ez két enantiomer elegye. Ennek 

megfelelően a nem egyértelmű diasztereoszelektivitás és enantioszelektivitás kifejezések használata 

helyett javasoljuk pontosabb megnevezések alkalmazását (3.2-1. ábra).51 Diasztereomerelegyekből 

kiindulva a reakció tehát diasztereomerszelektív, míg diasztereotópcsoportok vagy -oldalak 

megkülönböztetése esetén diasztereotópszelektív. Hasonlóképpen, enantiomerelegyekből kiindulva 

tehát a reakció enantiomerszelektív, míg enantiotópcsoportok vagy -oldalak megkülönböztetése esetén 

enantiotópszelektív. 

 

 Általánosságban itt kell hangsúlyozni, hogy az ebben a fejezetben tárgyalt szelektivitástípusok 

egyes reakciók szelektivitásainak jellemzésére alkalmasak. Sok esetben oka lehet a félreértéseknek, 

ha ezeket a szelektivitás típusokat több reakciólépésből álló folyamatok egészére vetítjük ki, anélkül, 

hogy ennek tudatában lennék.  

 A több reakciólépésből álló folyamat során ugyanis a részlépések többféle szelektivitással 

játszódhatnak le, ami a folyamatot egyben kezelve nem minden esetben látható át azonnal. A 

bonyolultabb folyamatok esetében is alkalmazhatjuk a szelektivitások ilyen formájú osztályzását, a 

részlépések szelektivitásait és azok következményeit külön-külön elemezve. A szelektivitások 

egylépéses reakciókban megnyilvánuló tiszta formáit bemutató példák mellett a következő fejezetek is 

tartalmaznak összetettebb folyamatokat is. Ezekben az esetekben törekszünk a részlépések 

szelektivitásainak és ezek következményeinek bemutatására és követhető elemzésére. 

3.2.1.  Kemoszelektivitás 

3.2.1.1. A kemoszelektivitás értelmezései. 

A kemoszelektivitás fogalma elég sokrétű, több eltérő értelmezése létezik. 

 (1)  Különböző, ám egy adott reakcióban reagálni képes csoportok közötti különbség. Példa erre a 

3.2-2. ábrán látható 2-oxociklohexánkarbonsav, melynél a keton karbonsav melletti 

kemoszelektív redukciója a hidroxisavat, míg a karbonsav kemoszelektív redukciója a keton 

mellett hidroxiketont eredményez. 

 

3.2-2. ábra: Kemoszelektív redukciók 

 (b)  Olyan szelektív reakció, melynek során két vagy több azonos funkciós csoport közül csak az 

egyik reagál (3.2-3. ábra). 
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3.2-3. ábra: Kemoszelektivitás az egyszeres reakció kedvezményezett kivitelezésére 

 Ilyen reakció például az, ha a borostyánkősavból monoészter tudunk képezni diészterképződés 

nélkül, vagy redukálni tudjuk úgy, hogy 4-hidroxibutánsav (illetve -butirolakton) képződjön anélkül, 

hogy 1,4-butándiol  képződne. 
 

 (c)  Kemoszelektívnek tekinthető a folyamat akkor is, mikor egy funkciós csoport úgy reagál, 

hogy a képződött termék, amely egyébként ugyanazon reagenssel tovább lenne képes reagálni, 

már nem alakul tovább. A 3.2-4. ábrán látható példa erre a benzoesav-etil-észter olyan reakciója 

fémorganikus vegyülettel (pl. metil-magnézium-jodiddal) úgy, hogy abból acetofenont nyerjünk 

tercier alkohol képződése nélkül. 

 

3.2-4. ábra: Kemoszelektivitás a reaktív termék továbbreagálása nélkül 

3.2.1.2. Kemoszelektivitás biokatalizátorokkal 

Biokatalízis során a kemoszelektivitás olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a biokatalízis eltérő 

kemoszelektivitású lehet, mint a kémiai folyamat (3.2-5. ábra). Enzimkatalízis nélkül a propargilsav-

etil-észter aromás aminokkal például Michael-típusú adduktokat ad, míg szerves oldószerben Candida 

rugosa lipázzal (CrL) az amidot nyerhetjük. 

 

3.2-5. ábra: Lipázok kémiai reakciótól eltérő kemoszelektivitása propargilsav etilészterrel 

 A biokatalizátorok speciális kemoszelektivitása speciális védőcsoport-manipulációkra is 

felhasználható (3.2-6. ábra). Míg az ábrán látható diészterből a kémiai hidrolízis inkább a reaktívabb 

acetát kemoszelektív eltávolítását teszi lehetővé, addig kimotripszin (CTR) enzimmel inkább a 3-

fenilpropionil csoport kemoszelektív hidrolízise oldható meg. 
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3.2-6. ábra: Kemoszelektív védőcsoport-eltávolítás komotripszinnel és lúgos hidrolízissel 

3.2.2.  Regioszelektivitás 

A regioszelektivitás a kemoszelektivitáshoz valamelyest hasonló fogalom. Jelen összefüggésben a 

„regio” a molekula egy részét jelenti, ahol a reakció lejátszódhat. Ha egynél több ilyen rész reagálhat 

és a termékek képződésének sebessége emiatt különbözik, regioszelektív reakcióról beszélhetünk.  

 A regioszelektivitást általában termékszelektív formájában értelmezik, klasszikus példája ennek a 

sósav olefinekre történő addíciója esetén a Markovnyikov-szabály megnyilvánulása, ahol a kloridion 

addíciója kedvezményezetten a jobban szubsztituált szénre történik. 

 Természetesen a regioszelektivitás megnyilvánulása lehet szubsztrátszelektív típusú is 

3.2.2.1. Szubsztrát-regioszelektivitás 

A szubsztrát-regioszelektivitás kémiai folyamatokban a szelektivitások típusainak elemzésekor 

említettek szerint ritkábban kerül említésre, mivel a regioizomereket minden vegyész automatikusan 

különböző vegyületeknek tekinti és elválasztásuk általában megoldható. Vannak azonban olyan 

folyamatok, melyekben regioizomerek nehezebben elválasztható elegye keletkezik, ekkor nyújthat 

segítséget a szubsztrát-regioszelektivitás, amelyre egy enzimkatalizált folyamatot mutat be a 3.2-7. 

ábra. Az - és β-naftol szulfátésztereinek elválasztása megoldható szulfatáz enzimmel végzett 

szubsztrát-regioszelektív hidrolízisel. Hasonló folyamat végezhető o- és m-; illetve o- és p-

szubsztituált fenolok szulfátészterei esetében is. 

 

3.2-7. ábra: Szulfátészterek szubsztrát-regioszelektv hidrolízise szulfatázzal 

3.2.2.2. Termék-regioszelektivitás 

Regioszelektivitás alatt gyakran a szűkebb értelemben vett termékszelektív típusú regioszelektivitást 

értik a kémiai folyamatokban. Ezen belül is több értelemben beszélhetünk regioszelektivitásról. A 

regioszelektivitás fogalom gyakran keveredik a kemoszelektivitás fogalmával. 

 Az egyik értelmezés szerint a regioszelektivitás ugyanazon funkciós csoport eltérő régiói közötti 

szelektivitás (sokan ide sorolják a direkt 1,2-addíció és a Michael-, ill. 1,4-addíció közötti 

szelektivitást, amire mi példát a kemoszelektivitás kapcsán a 3.2-5. ábrán mutattuk be).  
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 A másik értelmezés szerint regioszelektivitás az, mikor azonos konstitúciójú, ám eltérő 

konstitúciójú helyhez kötött csoportok között lép fel szelektivitás. A következő két alfejezet ezen 

értelmezésekre mutat be példákat. 

 

 Regioszelektivitás enol- és enolátképzés során 

 Klasszikus példa funkciós csoportokkal kapcsolatos regioszelektivitásra az enol/enolát képzés 

regioszelektivitásának változása a körülményektől függően (3.2-8. ábra). 

 

3.2-8. ábra: Regioszelektivitás az enolképződés során 

 Az enolizáció regioszelektivitásbeli különbségeinek alapvető oka és sajátsága a kinetikus és 

termodinamikus enolizáció mechanizmusában rejlő különbség. A 3.2-8. ábrán látható keton (ahol R 

egyszerű alkilcsoport, amely elektronküldő sajátságú) protonjai kissé savasabbak a kevésbé 

szubsztituált oldalon, tehát a metilcsoporton. Ennek megfelelően kinetikusan kontrollált báziskatalízis 

során a metilcsoport oldala javára lép fel regioszelektivitás. 

 A báziskatalizált enolizáció regioszelektivitása jól megfigyelhető, mikor R= i-Pr és a 

reakciópartner egy -protonnal nem rendelkező aldehid, a furfurál (3.2-9. ábra). A NaOH-dal végzett 

kondenzáció regioszelektív és a kevésbé szubsztituált oldalon 80% termeléssel eredményezi az (E)-

enont. 

 

3.2-9. ábra: Kinetikusan kontrollált regioszelektivitás báziskatalizált enolizáció során 

 Ezzel ellentétben, savkatalizált körülmények között, főként, ha a folyamat egyensúlyi, az az 

enol/enolát képződik, amely a jobban szubsztituált, tehát termodinamikailag stabilabb kettős kötést 

tartalmazza. A szelektivitás megint csak erőteljesebb, ha nagyobb különbség van a két oldal között. A 

3.2-10. ábrán látható gyűrűs keton esetében ez figyelhető meg. A keton Robinson-anellációja 

elsődlegesen a jobban szubsztituált oldalon játszódik le. 

 

3.2-10. ábra: Termodinamikusan kontrollált regioszelektivitás savkatalizált Robinson-anelláció során 

 Funkciós csoportok közötti regioszelektivitás 

 A Lipstatin szintézisének kezdeti lépéseiben eltérő konstitúciójú helyhez kötődő azonos felépítésű 

funkciós csoportok között fellépő regioszelektivitásra láthatunk példákat (3.2-11. ábra). Az (S)-

almasav-dimetil-észter redukciója regioszelektív módon a hidroxicsoport mellett játszódik le (ennek 

oka ezen észter karbonilcsoportjának nagyobb polarizáltsága és a reagens preferált komplexálódása 

lehet). A képződő diol tozilezése ugyancsak regioszelektív, főtermékként a sztérikusan jobban 

hozzáférhető primer alkohol reakcióterméke képződik. 
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3.2-11. ábra: Azonos felépítésű funkciós csoportok között megnyilvánuló regioszelektivitás 

 Enzimatikus módszerek ugyancsak alkalmasak hasonló típusú szelektivitású reakciók 

kivitelezésére. Az egyik hidroxicsoportján védett borkősav-dietil-észter sertésmáj karboxilészteráz 

(PLE) enzimmel végzett hidrolízise során konstitúciójukban különböző etilészterek között nyilvánul 

meg regioszelektivitás, amit β-laktám-származékok szintézise során használtak ki  

(3.2-12. ábra). 

 

3.2-12. ábra: Regioszelektív hidrolízis PLE enzimmel 

 Biokatalizátorok felhasználása során az is gyakran előfordulhat, hogy más-más enzimeket 

alkalmazva ugyanazon szubsztráton hasonló reakciók eltérő regioszelektivitással játszódjanak le, ami 

védőcsoportmentes szintézisek kidolgozását teszi lehetővé. Erre példákat szteroidszintézisek során 

alkalmazott biotranszformációk között láthatunk (3.2-13. ábra). 

 

3.2-12. ábra: Regioszelektív enzimatikus acilezés szteroidszintézisekben 

 Ugyanazon triklóretil-butirát acilezőszerrel, az enzim megválasztásától függően, eltérő 

regioszelektivitás érthető el. A diol acilezését Chromobacterium viscosum lipázzal (CvL) végezve az 

A gyűrűhöz kapcsolódó szekunder hidroxilcsoport alakítható át szelektíven, míg az acilezést 
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szubtilizin proteázzal (ST) kivitelezve a D gyűrűhöz kapcsolódó szekunder hidroxilcsoport 

regioszelektív észteresítése oldható meg (3.2-13. ábra). 

3.3.  Sztereospecifikus és sztereoszelektív reakciók, aszimmetrikus szintézisek 

A sztereospecifikus és sztereoszelektív fogalmak a reakciók sztereokémiai kimenetelét jellemzik. 

Sajnos e fogalmakat sokszor félreérthetően kezelik. A 3.3-1 ábrán bemutatjuk e fogalmakat úgy, 

ahogy azok eredeti jelentését értelmezhetjük. 

 

3.3-1. ábra: Sztereospecifikus és sztereoszelektív reakciók 

3.3.1.  Szterospecifitás 

Sztereospecifikus reakció esetén a reaktáns egyik sztereoizomerje kizárólag a termék egyik 

sztereoizomerjét eredményezi, míg a reaktáns másik sztereoizomerjéből kizárólag a termék másik 

sztereoizomerje képződik. 
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 Az SN2 reakciók (3.3-1. ábra, A) például sztereospecifikusak, a reakció a sztereogén centrum 

következetes inverziójával játszódik le. Ezt az (1r,3r)- és (1s,3r)-1-bróm-3-metilciklobután tiofenolát 

anionnal történő reakciója szemlélteti, ahol a reaktáns (1r,3r)-izomerjéből az [(1s,3s)-3-

metilciklobutil](fenil)szulfán képződik, míg az (1s,3r)-1-bróm-3-metilciklobutánból a termék  (1r,3s)-

izomerje képződik. Hasonlóan sztereospecifikus az olefinek epoxidálása m-klórperbenzoesavval 

(MCPBA; 3.3-1. ábra, B). Az (E)-but-2-énből (2R*,3R*)-2,3-dimetiloxirán képződik, míg a (Z)-but-2-

én epoxidálása a (2R*,3S*)-2,3-dimetiloxiránt eredményez. 

 A sztereospecifitás megléte fontos a reakciómechanizmus vizsgálata szempontjából, mivel 

sztereospecifikus reakciók esetén a különböző sztereoizomerek reakciója nem tartalmazhat közös 

intermedier állapotokat. 

 A sztereospecifitás fogalmát a mechanizmus sajátságainak figyelembevételével kiterjeszthetjük 

azokra az esetekre is, mikor a kiindulási anyag csak egy állapotban létezik, de a több lehetséges 

sztereoizomer termékből a reakció mechanizmusa csak egy sztereoizomer kialakulását teszi lehetővé 

(3.3-1. ábra, C). A fenilacetilén zirkónium reagenssel például csak egyféleképpen reagálhat, így 

brómozást követően kizárólag (E)-(2-brómvinil)benzol képződik. 

3.3.2.  Szteroszelektivitás 

Sztereoszelektív reakció esetén egyetlen reaktánsból két vagy több sztereoizomer termék képződhet 

és az egyik vagy másik sztereoizomer képződése valamilyen okból kedvezményezett, még ha csak 

igen kis mértékben is. Erre a 3.3-1. ábra E esete a példa, ahol az 2-metilciklohexanonból LiAlH4 

redukcióval főként cisz-2-metilciklohexanol képződik. 

 A reakció akkor is sztereoszelektív, ha a kiindulási anyag két sztereoizomerje a termék két 

ugyanazon sztereoizomerjét eredményezi ugyanabban az arányban, feltéve, hogy ez az arány nem 

50:50. Példa erre az [(1r,3r)-3-bróm-3-metilciklobutil]benzol és (1r,3s)-izomerjének hidrolízise (3.3-

1. ábra, F), ahol SN1-reakcióban mindkét izomerből fő termékként ugyanaz az (1r,3r)-1-metil-3-

fenilciklobutanol képződik. 

 Egy reakció lehet egyszerre sztereoszelektív és sztereospecifikus is (3.3-1. ábra, F). Az (R,E)-

illetve (R,Z)-pent-3-én-2-ol izomerek reakciójában az epoxid képződése sztereospecifikus (ld. 3.3-1. 

ábra, D), ám abban a tekintetben, hogy az epoxidálás arról az oldalról kedvezményezett, amelyik 

oldalon az OH-csoport van, a reakció sztereoszelektív.  

 Ha ezeket a definíciókat nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy minden sztereospecifikus reakció 

sztereoszelektív is. 

 A sztereospecifikus fogalomnak sajnálatosan létezik „lazított” értelmezése is. Eszerint egy 

reakció nem feltétlenül tökéletesen sztereospecifikus. Ha az egyik sztereoizomer reaktánsból a termék 

sztereoizomer 80:20 arányú elegye képződik, a reakciót nevezhetjük 80%-ban sztereospecifikusnak. 

Ez az értelmezés azonban nem enged meg különbségtételt a valódi sztereospecifitás és a 

sztereoszelektivitás között, ezért kerüljük a használatát. 

 

 Ugyancsak kerülendő módon sokan a sztereospecifikus megnevezést alkalmazzák akkor is, mikor 

egy reakcióban csak az egyik sztereoizomer terméket észlelik. Ez az értelmezés azonban meglehetősen 

relatív és függ az alkalmazott analitikai módszertől (lehetséges, hogy egy optikai forgatóképesség-

mérés alapján tiszta enantiomernek vélt anyagról egy királis GC-mérés során kiderül, hogy az az 

enantiomerek 99,8 : 0,2 arányú elegye). Emellett ez a fajta értelmezés nem veszi figyelembe a valódi 

különbséget jelentő mechanizmus sajátságokat. 

 Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a sztereospecifikus fogalmat korátozzuk szigorúan arra az 

esetre, ha mechanisztikus okokból egy anyagból kizárólag csak az egyik lehetséges sztereoizomer 

képződhet, minden más esetben alkalmazzuk a sztereoszelektív fogalmat. 

3.3.3.  Aszimmetrikus szintézisek 

Míg az előző fejezetekben tárgyalt kemoszelektivitás és regioszelektivitás, valamint a 

diasztereomerszelektivitás a szelektivitás „egyszerű” esetei, hiszen a kémiailag eltérő anyagok, a 
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konstitúciós izomerek és a diasztereomerek minden sajátságukban különböznek, így aránylag könnyen 

elválaszthatóak, illetve akirális kölcsönhatásokban is különbözőek. Az enantiomerekkel kapcsolatosan 

azonban már más a helyzet. Mivel az enantiomerek minden skaláris tulajdonságukban megegyeznek, 

ezért elválasztásuk nem egyszerű feladat és a velük kapcsolatos szelektivitásokhoz királis 

kölcsönhatások szükségesek. 

 Amennyiben egy anyagot tiszta enantiomer formájában szeretnénk előállítani, akkor a 3.3-2. 

ábrán összefoglalt lehetőségek állnak rendelkezésünkre. 

 

3.3-2. ábra: Tiszta enantiomertermékek előállítási lehetőségei 

 A királis készlet felhasználása egyértelmű. Ha létezik olyan anyag, amely enantiomertiszta 

formában könnyen hozzáférhető, akkor ezt felhasználhatjuk a tiszta enantiomertermék előállítására 

akár úgy, hogy a felhasznált anyag megjelenik a termékben, akár úgy, hogy csak a királis készletből 

nyert anyag aszimmetriáját használjuk fel, de az anyag maga már nem jelenik meg a termékben (ekkor 

a királis készletből származó anyag lehet királis segédanyag, királis reagens vagy katalizátor). A 

királis készletbe a természetből enantiomertiszta formában izolálható anyagok mellett ma már egyre 

több szintetikus vegyületet is beleértünk. 

 Ha egyes reakciókat nem királis környezetben úgy hajtunk végre, hogy kiralitást okozó új 

sztereogén elem képződik, racém elegyhez jutunk. A racém vegyületek előállítása tehát nem okoz 

különös nehézséget. A rezolválás során a racém elegyből az egyik enantiomer kinyerése tiszta 

formában azonban már valamilyen királis kölcsönhatást vagy királis indukciót igényel, ezért ez már 

nehezebb feladat lehet. A rezolválás során kinetikus és termodinamikus folyamatokat, tényezőket 

egyaránt felhasználhatunk (kinetikus rezolválás, „klasszikus” rezolválás). 

 Az aszimmetrikus szintézisek is valamilyen királis kölcsönhatást igényelnek. A királis 

kölcsönhatást biztosíthatja királis környezet (pl. királis oldószer), vagy valamilyen királis segédanyag. 

Az ideális királis segédanyag vagy (a) az új sztereogén elemet létrehozó folyamat 

sebességmeghatározó lépésének átmeneti állapotában nagyfokú aszimmetriát biztosít,52 vagy (b) 

termodinamikusan kontrollált folyamatok esetében nagy különbséget eredményez a képződő 

diasztereomer termékek stabilitásában. Az aszimmetrikus szintézisek megvalósíthatósága, sikeressége 

szempontjából a folyamat és királis segédanyag alábbi tulajdonságai igen fontosak: 

 A szelektív reakció legyen nagy szelektivitású és termelésű. 

 A szelektív reakció legyen szubsztrátok széles körében alkalmazható. 

 A királis segédcsoport/reagens/katalizátor legyen racemizáció nélkül visszanyerhető. 

 A királis segédcsoport/reagens/katalizátor legyen olcsó és mindkét enantiomerje legyen 

hozzáférhető enantiomertiszta formában. 

 

                                                      
52  Ebben az esetben igen fontos, hogy a királis segédanyag olyan legyen, hogy csak egyféle átmeneti állapot 

kialakulását tegye lehetővé. Több alternatív reakcióút esetén a szelektivitás vagy annak előrejelezhetősége 

csökkenhet. 
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 Valós folyamatok esetében azonban ezen szempontok nem mindegyike teljesül teljes mértékben, 

ami külön-külön elemzendő további megfontolásokat igényel (ezek közül néhányat a következő 

fejezetekben tárgyalunk). 

3.3.4.  Diasztereomerszelektivitás 

Mivel a disztereomerek minden tulajdonságukban különböznek, így tehát elvileg bármilyen reagenssel 

szemben eltérő tulajdonságokat mutatnak, még ha csupán kis mértékben is. Ez azt jelenti, hogy 

diasztereomerek bármilyen reagenssel elvileg eltérő sebességgel, azaz minden esetben 

diasztereomerszelektív módon reagálnak. Ez a szelektivitás a gyakorlatban annál nagyobb mértékű, 

minél jobban különböznek az adott diasztereomerek sajátságai és minél közelebb történik a reakció a 

sztereogén elemhez.  

 A diasztereomerszelektivitásnak több módja különböztethető meg:49 

(1)  Diasztereomerek eredményezhetik ugyanazt a terméket eltérő sebességgel (3.3-2. ábra): például 

az axiális és ekvatoriális hidroxicsoportok CrO3-os oxidációja (kax/kekv = 3,2). 

 

3.3-3. ábra: Ugyanazon termék képződése diasztereomerekből eltérő sebességgel 

(2)  Diasztereomerekből kiinduló reakció eredményezhet diasztereomer termékeket eltérő sebességgel, 

amit a diasztereomer 2,3-dibrómbutánok jodidion katalizálta debrómozásának példája53 szemléltet 

(3.3-4. ábra, A). 

 

3.3-4. ábra: Diasztereomer termékek képződése eltérő sebességgel diasztereomerek elegyéből kémiai 

(A) és biokatalitikus (B) folyamatban 

                                                      
53  Ez a reakció mechanizmusából adódóan tulajdonképpen diasztereomerspecifikus. 
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Az eltérő diasztereomerek eltérő sebességű, tehát diasztereomerszelektív átalakítása 

biokatalizátorokkal is megvalósítható, ezzel megkönnyítve az egyébként hasonló tulajdonságú 

diasztereomerek elválasztását. Példa erre az E/Z-izomer metilészterek elválasztásának 

megkönnyítése PLE enzimmel végzett diasztereomerszelektív hidrolízis segítségével (3.3-4. ábra, 

B). Ily módon az E/Z-izomer elegyből az enzim az E -izomer metilésztert szelektíven hidrolizálja, 

amely ezután vizes lúgos extrakcióval elválasztható. 

 

(3)  Diasztereomerek szelektív átalakítása akár eltérő konstitúciójú termékeket eredményezhet. 

Klasszikus példa erre az (E/Z)-izomer oximok Beckmann-átrendeződése, amely 

diasztereomerszelektív53 módon konstitúciós izomerekhez vezet (3.3-5. ábra). 

 

3.3-5. ábra: Diasztereomerek szelektív átalakítása eltérő konstitúciós izomerekké 

3.3.5.  Diasztereotópszelektivitás 

Az egy molekula részeinek vagy megközelítési módjainak viszonyára vonatkozó fogalmak (topicitás) 

tárgyalása során az 1.2.2.3. fejezetben tárgyaltuk, hogy diasztereotópcsoportok vagy atomok 

egyikének vagy másikának cseréje más csoportra két különböző diasztereomert eredményez, elvileg 

nem 1:1 arányban (1.2-13 ábra). Hasonlóképpen, diasztereotópoldalak esetén az egyik vagy másik 

diasztereotópoldalról történő addíció két különböző diasztereomert eredményez, elvileg nem 1:1 

arányban (1.2-18. ábra). Ezen megfontolások értelmében tehát bármilyen reagenssel vagy 

katalizátorral elérhető valamilyen mértékű diasztereotópszelektivitás, nagy szelektivitás természetesen 

csak meghatározott esetekben valósul meg. 

3.3.5.1. Diasztereotópszelektivitás új aszimmetrikus elem képződésével49 

A diasztereomerviszonyban álló racemátok (pl. az [RR]+[SS] / [RS]+[SR] arány) meghatározására a 

diasztereoszelektív analitikai módszerek legnagyobb hányada alkalmas, így ez a kérdés jól 

elemezhető. A diasztereotópszelektivitás feltételezi, hogy a molekulán belül már van valamilyen 

aszimmetria, ami már irányítja/meghatározza az új aszimmetria kialakulásának mikéntjét 

(aszimmetrikus indukció). Amennyiben a reakciót racém elegyből akirális reagenssel (katalizátorral) 

végezzük, és a szubsztrát molekulái közt nincs molekuláris kölcsönhatás, akkor a kiinduló 

enantiomerekből a diasztereomerek azonos sebességgel, tehát azonos arányban képződnek. Ennek 

megfelelően: 

 [RR]+[SS]/[RS]+[SR] = [RR]/[RS] = [SS]/[SR] (3.3-1. egyenlet) 

 Akirális reagenssel (katalizátorral) végzett diasztereotópszelektív reakció esetén a 

diasztereomerarány (más szóval az aszimmetrikus indukció mértéke) tehát független a kiindulási 

anyag enantiomer-összetételétől (3.3-6. ábra, A). Ez abból következik, hogy az átmeneti állapotok 

páronként diasztereomerviszonyban állnak, így a diasztereomerarány csak a k1/k2 aránytól függ, a 

kezdeti enantiomerarány nem befolyásolja. 
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3.3-6. ábra: Racém anyag diasztereotópszelektív átalakítása (A) akirális vagy (B) királis reagenssel 

(katalizátorral) 

 Ezt az esetet a racém 2-metilciklohexanon diasztereotópszelektív redukciója szemléltetheti (3.3-7. 

ábra).  

 

3.3-7. ábra: Racém keton diasztereotópszelektív redukciója 

 Egy adott akirális reagenssel (katalizátorral) a redukció során csak diasztereotóp szelektivitás 

nyilvánul meg, és a kezdeti enantiomer-összetételtől függetlenül egy adott cisz/transz arány érhető el. 

A redukció érthető módon a metilcsoporttal ellentétes oldalról kedvezményezett, ezért cisz-szelektív. 

 Királis reagenssel (katalizátorral) végzett diasztereotópszelektív reakció esetén (3.3-6. ábra, B) 

láthatjuk, hogy a négy termékhez vezető négy átmeneti állapot különböző, tehát bármelyik kettőt 

összevetve azok diasztereomer viszonyban állnak. Ennek megfelelően a négy reakció sebessége eltérő 

és a termékben tapasztalható diasztereomer arány függ a szubsztrát enantiomer-összetételétől. Így 

tehát más lesz a cisz/transz arány, ha az egyik vagy a másik enantiomerből indulunk ki, illetve ha 

racém elegyből indulunk ki, a képződő diasztereomerek optikailag aktívak lesznek. 

 Amennnyiben a disztereotóp szelektivitást racém elegyen kívánjuk kihasználni, az elérni kívánt 

diasztereotópszelektivitás (cisz vagy transz termék) mellett enantiomerszelektivitás is felléphet (az (R)- 
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vagy az (S)-szubsztrát reagál). Akirális reagenssel az enantiomerek közt nincs különbség, királis 

reagenssel azonban már az enantiomerszelektivitás is megnyilvánulhat. Ez megfigyelhető a 3.3-7. ábra 

szerinti redukcióban is, ha azt (-)-diizopinokámfenil-boránnal hajtjuk végre: a 92% arányban képződő 

cisz-izomerben az (1R,2S)-enantiomer 1,8% feleslegben lesz, míg a 8% arányban képződő transz-

izomerben az (1S,2S)-enantiomer 13,3% feleslegben képződik. Ezt a jelenséget a szintetikus kémiában 

dupla aszimmetrikus indukció (double asymmetric induction) elnevezéssel is illetik. Komolyabb 

jelentősége ott van, hogy amennyiben egy szintézist tiszta enantiomerből királis reagenssel kívánunk 

megvalósítani, akkor a reagens két enantiomerformája eltérő diasztereomerarányt fog eredményezni. 

A nagyobb diasztereomerarányt adó kombináció az összeillő pár (matched pair), a kisebb 

disztereomerarányt eredményező pedig a nem összeillő pár (mismatched pair). 

3.3.5.2. Királis segédcsoportok 

A szintetikus kémiában akkor alkalmazunk királis segédcsoportot (chiral auxiliary group), ha akirális 

szubsztrátból kiindulva királis reagens vagy katalizátor felhasználása nélkül szeretnénk az újonnan 

létesülő sztereogén elemen szelektivitást elérni. Ilyenkor az enantiotópcsoportokat vagy -oldalakat 

tartalmazó szubsztráthoz királis segédcsoportot (chiral auxiliary group) kötünk és így a képződő 

származékban az átalakítandó prokirális centrum környezetét diasztereotóppá változtatjuk (3.3-8. 

ábra), így a diasztereotópoldalak (A) vagy -csoportok (B) megkülönböztetése a korábban tárgyaltak 

értelmében királis hatás nélkül is lehetséges. 

 

3.3-8. ábra: Királis segédcsoport felhasználása az enantiotopicitás diasztereotipicitássá alakítására 

 Gyakori eset, hogy a királis segédcsoportot a szintézis valamely későbbi részében eltávolítjuk, és 

így enantiomerek nem racém elegyéhez, ideális esetben akár tiszta termékenantiomerhez jutunk. Mivel 

a képződő temékenantiomer kiralitása tulajdonképpen az eltávolított királis segédcsoportból ered, ezt a 

stratégiát gyakran kiralitástranszfer elnevezéssel illetik.  

 Az eltávolítás mikéntjétől függően a királis segédcsoport lehet visszanyerhető, vagy nem 

visszanyerhető.49 
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3.3-9. ábra: Visszanyerhető királis segédcsoport felhasználása 

 Visszanyerhető királis segédcsoport alkalmazásakor (3.3-9. ábra) a királis segédcsoport eredeti 

formájában izolálható és újra felhasználható. Ekkor fontos, hogy a királis segédanyag ne 

racemizálódjon sem a szelektív reakció, sem pedig az eltávolítás/visszanyerés során. 

 

3.3-10. ábra: Nem visszanyerhető királis segédcsoport felhasználása 

 A nem visszanyerhető királis segédcsoport felhasználása esetén (3.3-10. ábra) a királis 

segédanyag olcsósága különösen fontos, mivel ilyen esetekben a királis segédanyag visszanyerése nem 

lehetséges. 

 

 Meg kell jegyezzük, hogy az enantiotóp oldalakat tartalmazó funkció királis segédreagenssel 

történő átalakítása során sok esetben E/Z-izomerek elegyének képződésére van lehetőség. Mivel ilyen 

esetekben a képződő E/Z-izomerek között markáns sztereoszelektivitásbeli különbségek lehetnek, 

amelyeket nehéz előre megjósolni, az E/Z-izomerek képződését, ha lehet, kerülni kell (a 3.3-9. ábrán a 

ciklohexanon szimmetriája miatt, a 3.3-10. ábrán a gyűrű képződése miatt nem kell számolni az E/Z-

izomerek képződésével). 

 

 A királis segédcsoportot tartalmazó folyamat sztereoszelektív lépésében a termék 

diasztereomerek elegyeként képződik, ami a királis segédcsoport eltávolításakor enantiomerek 

elegyévé válik. A 3.3.5.4. fejezetben látni fogjuk, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy a 

képződő diasztereomer elegy elválasztható legyen. 

3.3.5.3. Enantiodivergens stratégia királis segédcsoportok felhasználásával 

A 3.3.3. fejezetben tárgyaltak szerint ideális esetben a királis segédanyag mindkét 

enantiomerformában, enantiomertiszta állapotban hozzáférhető. Az ideális állapot azonban sok 

esetben nem áll fenn. Amennyiben a királis segédanyag nem hozzáférhető mindkét 

enantiomerformában, vagy az egyik enantiomerforma sokkal drágább, mint a másik, ám a végtermék 

mindkét enantiomerformájára szükség van, célszerű lehet az úgynevezett enantiodivergens stratégia 

alkalmazása (3.3-11. ábra). 
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3.3-11. ábra: Enantiodivergens átalakítások királis segédcsoport egyik enantiomerformájának 

felhasználásával adott termék mindkét enantiomerformájának előállítására 

 A stratégia lényege az, hogy módunkban áll megválasztani azt, hogy a végtermék eltérő csoportjai 

közül melyiket alakítjuk ki először, a királis segédcsoport által biztosított diasztereotópszelektivitást 

kihasználva. A 3.3-11. ábrán láthatjuk, hogy ugyanazt a típusú diasztereotópszelektivitást felhasználva 

az A csoportot lecserélhetjük akár B, akár C csoportra. Ezek után a megmaradó  A csoportot megint 

csak irányítható módon (itt már elég, hogy a csoportok kémiai különbözőségét használjuk ki), 

lecserélhetjük akár C, akár B csoportra. A királis segédcsoport eltávolítása után így egy adott termék 

tetszőleges enantiomerjét tudjuk előállítani (erre konkrét példákat a 4. fejezetben fogunk látni). 

3.3.5.4. A képződő diasztereomerek elválasztásának jelentősége 

Az előző fejezetben említettük, mennyire fontos a királis segédcsoportot alkalmazó szintézisek 

esetében az, hogy a képződő diasztereomerek elválaszthatóak legyenek. Annak, hogy e folyamatokban 

a diasztereomerek elválasztásának milyen nagy jelentősége van, a 3.3-12. ábra szemlélteti.  

 

3.3-12. ábra: A termék enantiomerösszetétele diasztereomer-elválasztással és anélkül 

 Az, hogy a diasztereomerek elválasztását követően a termék (és ugyanígy az elválasztott „rossz” 

diasztereomer) enantiomertisztasága megegyezik a királis segédanyag enantiomertisztaságával, nem 

meglepő.  
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3.3-13. ábra: A diasztereomerelválasztás nélküli folyamat termékének enantiomerösszetétele 

 Figyeljük meg azonban (3.3-13. ábra), hogy míg a képződő diasztereomerek egyike a képződő 

sztereocentrum egyik formájában dúsabb (98%ee), addíg a másik diasztereomerformában a képződő 

sztereocentrum másik formája található ugyanilyen nagyságú enantiomerfeleslegben (98%ee). Ha 

tehát a királis segédcsoportot a képződő disztereomerek elválasztása nélkül távolítjuk el, a termékbe 

nem a királis segédcsoport eredeti enantiomerfeleslege (98%ee), hanem annak a 

diasztereotópszelektivitás mértékével csökkentett hányada (0,98 × 0,80 = 78,4%ee) kerül át. 

 

 A 3.3-12. és 13. ábrák jelzik a királis segédanyaggal végzett folyamatokban a diasztereomerek 

elválaszthatóságának jelentőségét.  

 A királis segédanyaggal végzett folyamatokban ugyanis „kiralitástranszfer” zajlik. Ha tehát a 

képződő diasztereomereket elválasztjuk és a termék „rossz” enantiomerjében dúsabb 

diasztereomerformát nem használjuk fel, akkor átvihető a termékbe a királis segédanyag 

enantiomertisztasága. Mivel tehát itt öszetett folyamatban „kiralitástranszfer” zajlik, nem a 

diasztereotópszelektivitást használjuk ki (ennek mértéke nem befolyásolja a termék 

enantiomertisztaságát), hanem a képződő diasztereomerek elválaszthatóságát. 

 Amíg a királis segédcsoportot tartalmazó diasztereomertermékek elválaszthatóak, a termék 

enantiomertisztasága a diasztereotópszelektivitás hiányában is (0%de) eléri (de külön eljárás nélkül 

meg nem haladhatja) a királis segédanyag enantiomertisztaságát. Ez egyúttal azt is mutatja, mennyire 

fontos a királis segédanyag enantiomertisztasága (ha lehet, legyen 100%). 

 

Enantiomerek tisztítása akirális kétfogú reagenssel képzett diasztereomerek elválasztásával 

 A diasztereomerelválasztás nemcsak a fenti folyamat során lehet fontos, de hasonló elvek alapján 

a képződő termék enantiomerfeleslege is jelentősen növelhető (3.3-14. ábra).54  

                                                      
54  A módszert Horeau-elvnek szokás nevezni (J. P. Vigneron, M. Dhaenens, A. Horeau, Tetrahedron, 1973, 29, 

1055.) 
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3.3-14. ábra: Az (R)-1-(naft-2-il)etanol enantiomerfeleslegének növelése Horeau-módszerrel 

 A 3.3-15. ábrán, egy példaként bemutatott, idealizált eljárásban láthatjuk, milyen elvek alapján 

növelhető az (R)-1-feniletanol enantiomerfeleslege a nem kiemelkedően magas 80%ee értékről 

97,6%ee értékre királis ágens alkalmazása nélkül, kétfogú akirális reagenssel (pl. oxalil-kloriddal) 

történő származékképzéssel, ha a képződő diasztereomereket elválasztjuk, majd hidrolízissel a 

visszaalakítjuk 1-feniletanollá. 

 

3.3-15. ábra: Az enantiomerfelesleg növelése kétfogú reagenssel képzett diasztereomerek 

elválasztásával 
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 Az eljárás kulcsa itt is a diasztereomerek elválaszthatósága. Annak árán, hogy a 18%-ban képződő 

mezo-diasztereomerből racém alkoholt kapunk, az (R)-1-feniletanolt elfogadható 82% termeléssel, 

magasnak mondható 97,6%ee enantiomerfelesleggel nyerhetjük vissza. 

3.3.5.5. Kristályositással indukált aszimmetrikus transzformáció (CIAT) diasztereotóp megvalósítása 

E fejezetben is hangsúlyozzuk, hogy egy elemi reakciólépés és egy összetett folyamat szelektivitásai 

nem azonosak és így egy folyamat bruttó végső termékaránya („szelektivitása?”) eltérhet a 

részlépések szelektivitásaiból eredő termékarányoktól. Ennek megfelelően, egy diasztereotópszelektív 

folyamattal nyert termék enantiomertisztasága nem szükségszerűen annak az aránynak felel meg, 

amilyen arányban a diasztereotópszelektív reakcióban a diasztereomerek képződnek. Ennek okai 

lehetnek: hogy (a) a diasztereomerek egymásba átalakulva (epimerizálódva) dinamikus egyensúlyban 

állnak, vagy (b) a feldolgozási lépések során az elegy valamelyik diasztereomerformában feldúsul, 

vagy (c) a termék racemizál a királis segédanyag eltávolítása során.  

 Nyilvánvaló, hogy a (c) eset mindenképpen csökkenti a termék enantiomertisztaságát, tehát 

kerülendő. 

 A (b) esetnek felelnek meg az előző fejezetben bemutatott, királis segédanyaggal végzett 

„kiralitástranszfer” folyamatok. Ezek alkalmasak arra, hogy a termékbe „átvigyük” a királis 

segédanyag enantiomertisztaságát és azt a diasztereotópszelektivitás alacsony foka esetén is 

megőrizzük, a képződő diasztereomerek elválasztása és a termék „rossz” enantiomerjében dúsabb 

diasztereomerformájának elvesztése árán.  

 Az (a) esetnek megfelelő folyamatok is jól kihasználhatóak (3.3-16. ábra). A kristályosítással 

indukált aszimmetrikus transzformáció (CIAT) során az akirális kiinduló anyagból (A) királis 

segédanyaggal diasztereotóp csoportokat/oldalakat tartalmazó királis anyagot állítunk elő (K). A 

folyamatban a diasztereomertermékek (dTR és dTS) egy intermedieren (I) át epimerizációval 

egyensúlyban állhatnak egymással és így a jobban kristályosodó termék (jelen esetben dTR) kiválása 

az epimerizációs egyensúlyt ennek a képződése irányában tolja el. Ebben a folyamatban (3.3-16. ábra) 

így lehetőség nyílik arra, hogy a királis segédanyag enantiomer-összetételének megfelelő 

enantiomertisztaságot érjünk el a termékben is, akár kvantitatív termeléssel.  

 

3.3-16. ábra: Kristályosítással indukált aszimmetrikus transzformáció (CIAT) 

diasztereotópszelektivitással 

 A 3.3-16. ábrán bemutatott folyamatokat sokan és sok névvel illetik. A korai források a dinamikus 

epimerizációval és kristályosítással együtt megnyilvánuló diasztereotópszelektivitást (és sokszor a 

hasonló módon megnyilvánuló, később tárgyalt enantiotópszelektivitást is) másodfajú aszimmetrikus 

indukció vagy másodfajú aszimmetrikus transzformáció néven tárgyalják. Későbbi forrásokban 

ugyanezen folyamato(kat)t megtalálhatjuk kristályosítással indukált aszimmetrikus transzformáció 

(CIAT) elnevezéssel is, ugyancsak nem külön névvel illetve a diasztereotóp- vagy 

enantiotópszelektivitással megvalósuló folyamatokat. Mivel a hasonló dinamikus sztereoszelektív 

eljárásokat (dynamic stereoselective processes) igen sok névvel illetik [másodfajú aszimmetrikus 
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transzformáció (asymmetric transformation of the second kind), dinamikus rezolválás (dynamic 

resolution), dinamikus kinetikus rezolválás (dynamic kinetic resolution, DKR)), dinamikus 

transzformáció (dynamic transformation), diasztereoszelektív rezolválás (diastereoselective 

resolution), dinamikus diasztereoszelektív eljárás (dynamic diastereoselective process), deracemizáció 

(deracemization), aszimmetrikus nemegyensúlyi transzformáció (asymmetric disequilibrating 

transformation)],55 és így az irodalomban eléggé rendezetlen e fogalomkör terminológiája, jó, ha nem 

csupán az elnevezésból indulunk ki, hanem tisztában vagyunk a részfolyamatokkal és azok 

sztereoszelektivitásának milyenségével. 

 

 A 3.3-16. ábrán bemutatott folyamat(ok) lényegét tekintve gyakran igen hasonló(ak), mint amit a 

királis segédcsoportok tárgyalásakor a 3.3.5.2. fejezetben már ismertettünk, tehát a szubsztrátból 

kiindulva az enantiotópcsoportokat vagy oldalakat tartalmazó, gyakran akirális szubsztráthoz (3.3-16. 

ábra, A) királis segédcsoportot (chiral auxiliary group) kötünk és így a képződő származékban (3.3-

16. ábra, K) az átalakítandó prokirális centrum környezetét diasztereotóppá változtatjuk. A dinamikus 

folyamat leírásakor gyakori, hogy ezt a lépést nem is tárgyalják (ezért szerepel szürke színben a 3.3-

16. ábrán), hanem egyszerűen a királis segédcsoporttal ellátott vegyületet (3.3-16. ábra, K) tekintik 

kiindulási anyagnak. A folyamatban a diasztereomertemékek (3.3-16. ábra, dTR és dTS) képződése 

valamilyen diasztereotópszelektivitással zajlik. A korábban tárgyaltak szerint ezzel 

„kiralitástranszfer” valósulhat meg és a királis segédanyag enantiomertisztasága („kiralitása”) 

átvihető a diasztereomer termékek újonnan kialakuló sztereogén elemébe. Amennyiben a folyamat úgy 

tud megvalósulni, hogy a képződő diasztereomerek egy intermedier állapoton (3.3-16. ábra, [I]) 

keresztül egymással epimerizációs egyensúlyban állnak, és az egyik diasztereomer (3.3-16. ábra dTR) 

preferáltan kristályosodik, akkor a királis segédanyag enantiomer-összetételének megfelelő 

enantiomertisztaságot érhetünk el a termékben is (3.3-16. ábra dTR), akár kvantitatív termeléssel, 

függetlenül a diasztereomereket eredményező lépés diasztereotópszelektivitásának mértékétől. A 

segédcsoport eltávolításával a kívánt enantiomertermékhez juthatunk (3.3-16. ábra, eTR). Mivel 

gyakran a segédcsoport eltávolítását sem tárgyalják együtt a dinamikus transzformációval, az ábrán ezt 

is szürke színnel jelezzük. 

 A folyamat természetesen nem korlátozódik az (R)-termék előállíthatóságára, az (S)-termék 

hasonlóképpen nyerhető, ha a dTS kristályosodása kedvezményezett. 

 

 Ilyen folyamatra példa az (S)--metil-fenilalanin előállítása (3.3-17. ábra). A királis 

segédreagenssel képzett Schiff-bázisra történő NaCN addíció új sztereocentrumot hoz létre. A 

folyamatban az újonnan képződő (S)-centrumot tartalmazó diasztereomer kristályosodása 

kedvezményezett, így kizárólag ez képződik. Meg kell jegyezni, hogy az a tény, hogy a 

kikristályosodott diasztereomerből a termék jó termeléssel gyakorlatilag enantiomertiszta formában 

képződött, nem utal sem a diasztereotópszelektivitás mértékére, sem a két képződő 

diasztereomerforma oldatbéli egyensúlyi arányára.56 

                                                      
55  N. G. Anderson, Org. Proc. Res. Dev. 2005, 9, 800-813. 
56  A két diasztereomer kloroformban 2:1 arányú egyensúlyi elegyet alkot (K. Weinges, K.-L. Klotz and H. 

Droste, Chem. Ber. 1980, 113, 710). 
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3.3-17. ábra: Kristályosítással indukált aszimmetrikus transzformáció (CIAT) (S)--metil-fenilalanin 

előállítására 

3.3.5.6. Diasztereotópszelektivitás biotranszformációk során 

Mint bármilyen más reagensek vagy katalizátorok, a biológiai rendszerek, biokatalizátorok 

diasztereotópszelektivitása is kihasználható akár diasztereotópcsoportok, akár diasztereotópoldalak 

közötti különbségtételre. Korábban láthattuk, hogy a kémiai rendszerek esetében a 

diasztereotópszelektivitást inkább a reagáló részhez közeli molekularészekhez viszonyított relatív 

térállás irányítja. A kémiai rendszerekkel szemben a biokatalizátorokkal végzett folyamatokra jobban 

jellemző, hogy a katalízis sztereokémiai kimenetelét inkább a szubsztrátmolekula egészének alakja, 

elhelyezkedése szabja meg, amit két példával illusztrálunk. 

 

Diasztereotópcsoportok szelektív biotranszformációi 

A biokatalizátorok természetes módon alkalmasak diasztereotópcsoportok szelektív átalakítására. A 

3.3-18. ábrán egy olyan eset látható, mikor egy biokatalizátor, ebben az esetben a Beauveria 

sulfurescens fonalasgomba egy triciklusos vegyület mindkét enantiomerformájának diasztereotóp 

metilcsoportjait képes szelektíven oxidálni, ám mindkét enantiomer esetében a térben ekvivalens 

helyzet oxidációja játszódik le. 
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3.3-18. ábra: Diasztereotóp metilcsoportok szelektív biotranszformációi 

Diasztereotópoldalak szelektív biotranszformációi 

Ugyancsak nem meglepő, hogy a biokatalizátorok felhasználhatóak diasztereotópoldalak közötti 

különbségtételre is. A 3.3-19. Ábrán bemutatott esetben a polihidroxi vegyületek szintetikus 

előállítására hatékonyan felhasználható aldoláz enzimcsalád egy tagjával az FDPA aldolázzal 

kivitelezett diasztereotópszelektív biotranszformációk során nem is egy, hanem rögtön két új 

aszimmetriacentrum alakul ki.  

 

3.3-19. ábra: Diasztereotópszelektív addició aldoláz enzimmel 

 Jól látható az FDPA aldoláz azon sajátossága, hogy a katalizált folyamatban a szelektivitást nem a 

laktaldehidben már meglévő aszimmetria irányítja, hanem az enzim rendelkezik szigorúan 

meghatározott, abszolút sztereokémiával (3.3-20. ábra). 
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3.3-20. ábra: Az aldoláz enzim szelektív addícióját irányító hatások 

3.3.6.  Enantiomerszelektivitás 

Míg az előző fejezetekben bemutatott, diasztereomerekkel kapcsolatos sztereoszelektivitások (3.3.4. 

fejezet: diasztereomerszelektivitás; 3.3.5. fejezet: diasztereotópszelektivitás) a sztereoszelektivitás 

„egyszerű” esetei, hiszen a diasztereomerek minden sajátságukban különböznek, így aránylag 

könnyen elválaszthatóak, illetve akirális kölcsönhatásokban is különbözőek. Az enantiomerekkel 

kapcsolatos sztereoszelektivitásokkal más a helyzet. Mivel az enantiomerek minden skaláris 

tulajdonságukban megegyeznek, ezért elválasztásuk nem egyszerű feladat és a velük kapcsolatos 

szelektivitásokhoz királis kölcsönhatások szükségesek.  

 Az enantiomerek elválasztásának egyik lehetséges módja nem igényel kémiai vagy 

biotranszformációkat, hanem királis rendszerekkel (leggyakrabban diasztereomersót képezni képes ún. 

rezolváló ágensekkel) való fizikokémiai kölcsönhatásokon alapul. E módszereket összefoglaló néven 

klasszikus rezolválásnak nevezhetjük. Mivel e jegyzet a szelektív reakciók sajátosságait tárgyalja és a 

témakörben alapos munkák állnak rendelkezésre,57 ezeket a módszereket itt nem részletezzük. 

 Az enantiomerek eltérő sebességgel történő átalakításain alapuló reakciókban fellépő 

szelektivitást a 3.2. fejezetben javasoltak szerint nevezhetjük enantiomerszelektivitásnak. A 

különböző irodalmak számos egyéb névvel illetik e szelektivitástípust, illetve az ezen alapuló 

folyamatokat. Mi ebben a jegyzetben törekszünk a szelektivitástípust következetesen 

enantiomerszelektivitásként említeni, az enantiomerszelektivitást kihasználó folyamatot pedig 

kinetikus rezolválásnak nevezni. 

 

3.3.6.1. Az enantiomerszelektivitás mértéke irreverzibilis folyamatokban 

Az enantiomerszelektív reakción alapuló folyamat a kinetikus rezolválás (3.21-ábra, A). Ennek egyik 

előnyös vonása, hogy racém elegyből kiindulva egyféle kiralitású katalizátorral (reagenssel) mindkét 

enantiomerforma előállítható (az egyik enantiomerforma átalakítatlanul visszamarad, a másik 

enantiomerforma könnyen elválasztható, más konstitúciójú termékké alakul).  

                                                      
57 A témakörben E. L. Eliel és munkatársai monográfiája15 mellett ajánlott: D. Kozma, CRC Handbook of 

Optical Resolutions via Diastereomeric Salt Formation, 2002, CRC Press: Boca Raton. 
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3.3-21. ábra: Irreverzibilis enantiomerszelektív folyamat (A) és a kívánt termék mennyiségének növe-

lése a visszamaradó enantiomer racemizációjával (B) vagy inverziót tartalmazó átalakításával (C) 

 Az enantiomerszelektív reakción alapuló egyszerű kinetikus rezolválás hátrányos jellemzője 

azonban, hogy más folyamatok segítsége nélkül egy adott enantiomerformából (hasznos enantiomer) 

elvileg maximálisan 50% állítható elő és a másik enantiomerformával (nem kívánt enantiomer) nem 

tudunk mit kezdeni (gyakorlatilag szennyező mellékterméknek tekinthetjük). 

 E helyzeten két módon lehet jelentősen változtatni. Az egyik lehetőség az, ha a visszamaradó, 

nem kívánt enantiomerformát racemizáljuk és visszavisszük az enantiomerszelektív folyamatba (3.3-

21 ábra, B). Ekkor a termék elválasztása, a visszamaradó enantiomer racemizációja és a racemizált 

szubsztrát visszaforgatása a kezdeti folyamatba történhet elkülönült lépésekben is. Hatékonyabb 

folyamathoz, az úgynevezett dinamikus kinetikus rezolváláshoz jutunk akkor, ha a visszamaradó 

szubsztrát racemizációja az enantiomerszelektív folyamattal párhuzamosan, in situ is megvalósítható 

(fontos, hogy a racemizáció a képződő terméket már ne érintse). 

 A másik lehetőség az, ha a visszamaradó, nem kívánt enantiomerformát, inverziót is tartalmazó 

folyamatban, a kívánt enantiomerformává alakítjuk (3.3-21. ábra, C). Az ilyen típusú, inverziót 

tartalmazó folyamatokat csak elkülönült lépésekben lehet végrehajtani.58 Ha a kinetikus rezolválás 

termék frakciója az inverziós lépést tartalmazó átalakítási folyamatokban nem változik, akkor a 

visszamaradó enantiomerforma inverziós átalakítását a kinetikus rezolválásban képződő termékelegy 

elválasztása nélkül is meg lehet valósítani. 

 A 3.3-21. ábrán látható irreverzibilis átalakításokkal végrehajtott folyamat 

enantiomerszelektivitásának (E) mértékét legjobban a két reakció sebességi állandóinak hányadosával 

lehet jellemezni: 

 E= kR/kS (3.3-2. egyenlet) 

 A szelektivitás mértékét nem elegendő egyedül a képződő termék, illetve a visszamaradó 

szubsztrátfrakciók enantiomerfeleslegével (eeS, illetve eeT) jellemezni, mivel azok egy adott 

szelektivitású rendszer esetén a konverzió (c) mértékétől függően változnak (3.3-20. ábra). Az 

enantiomerszelektivitás mérőszámát (E) a termék, illetve a visszamaradó szubsztrátfrakciók 

                                                      
58  Könnyen belátható, hogy az enantiomerszelektív folyamattal párhuzamos inverziós folyamatnak a nem 

kívánt enantiomerre nézve szelektívnek kellene lennie. Legjobb tudomásunk szerint in situ termékinverzióval 

egybekötött kinetikus rezolválást még nem hajtottak végre. 
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enantiomerfeleslege (eeS illetve eeT) illetve a konverzió (c) hármasából bármelyik kettő függvényeként 

meg lehet határozni (3.3-3.  3.3-5. egyenletek). 59,60 

 Ec,eeT= ln[1c(1+ eeT)]/ln[1c(1eeT)] (3.3-3. egyenlet)59 

 Ec,eeS= ln[(1c)(1eeS)]/ln[(1c)(1+ eeS)] (3.3-4. egyenlet)59  

 EeeS,eeT= ln[(1eeS)/(1+eeS/eeT]/ln[(1+eeS)/(1+eeS/eeT] (3.3-5. egyenlet)60 

 Az enantiomerszelektivitás (E) értéke valóban irreverzibilis szelektív folyamatban állandó, és 

ellentétben a szubsztrát- vagy a termékfrakciók enantiomerfeleslegétől (eeS, illetve eeT), független a 

konverziótól (c). 

 Ugyan bármely típusú szelektivitás esetén igaz, hogy kinetikus folyamatokban a szelektivitás nem 

használható ki izomerek vagy heterotóp csoportok/oldalak közötti hatékony különbségtételre akkor, ha 

a folyamat reverzibilis, ezt a jelenséget itt, az enantiomerszelektivitás kapcsán tárgyaljuk részletesen. 

A 3.3-22. ábrán irreverzibilis és reverzibilis enantiomerszelektív folyamatok láthatóak. 

 

3.3-22. ábra: Irreverzibilis és reverzibilis enantiomerszelektív folyamatok 

 A 3.3-22. ábra alapján érthető, hogy miért fontos az enantiomerszelektív folyamat 

irreverzibilitása. A kiindulási anyagok és a termékek enantiomerek (tehát azonos energiájúak). Tehát, 

ha a reverzibilis folyamat „előre“ reakciójában mondjuk az (R)-szubsztrátenantiomer átalakítása  

gyorsabb (azaz ennek átalakulásához tartozó átmeneti állapot az alacsonyabb energiájú), akkor a 

termékenantiomerek közül is az (R)-enantiomer visszaalakulása a gyorsabb. Ennek megfelelően 

reverzibilis folyamatban a folyamat előrehaladtával a minor (S)-enantiomer dúsul a termékben. Ez 

még szemléletesebben látszik, ha az irreverzibilis és egy reverzibilis folyamat szubsztrát- és 

termékfrakcióinak enantiomerfeleslegét (eeS és eeT) ábrázoljuk a konverzió (c) függvényében (3.3-23. 

ábra). 

                                                      
59  C. S. Chen, Y. Fujimoto, G. Girdaukas, C. J. Sih, J. Am. Chem. Soc., 1982, 104, 7294-7299. 

60  J. L. L. Rakels, A. J. J. Straathof, J. J. Heijnen, Enzyme Microb. Technol., 1993, 15, 1051-1056. 
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3.3-23. ábra: A kinetikus rezolválás frakciók enantiomerfeleslege irreverzibilis és reverzibilis 

folyamatok esetén 

 A 3.3-23. ábrán jól látható, hogy reverzibilis folyamat esetben (a példaként ábrázolt folyamat 

egyensúlyi állandója K= 0,1) a szubsztrátfrakció enantiomertiszta állapota még nagy 

enantiomerszelektivitások esetén sem érhető el, és a helyzeten a konverzió növelésével sem lehet 

javítani. A diagramok ugyancsak szemléletesen mutatják be, hogy az enantiomerszelektív folyamat 

szelektivitása nem jellemezhető csupán az egyik frakció enantiomerfeleslegével. 

 

 Ha kinetikus rezolválás segítségével célunk a képződő, vagy mindkét enantiomerforma megfelelő 

tisztaságban (>95 %ee) és termeléssel (>45%, racém vegyületre) történő előállítása, akkor ehhez az 

irreverzibilis reakcióban az E értékének 100 felett kell lennie.  A szelektivitás nagy mértéke esetén (E 

»100) tehát az enantiomerszelektív reakciók alkalmasak arra, hogy a nehezen elválasztható 

enantiomerekből a szelektivitást kihasználva az egyik enantiomerforma egy, már konstitúcióban 

eltérő, akár enantiomertiszta termékké alakuljon át és így könnyen elválaszthatóvá váljon a 

visszamaradó, ugyancsak akár enantiomertiszta terméktől.51 

 

3.3.6.2. Kinetikus rezolválás kémiai rendszerekkel 

Mivel a kémiai katalizátorokkal, reagensekkel elérhető enantiomerszelektivitás mértéke általában 

alacsony, itt lehet fontos a következő megfontolás. Ha a célunk csupán az egyik enantiomerforma 

nagy tisztaságban történő előállítása, akkor kihasználhatjuk azt, hogy az irreverzibilis 

enantiomerszelektív átalakítások során a visszamaradó forma enantiomertisztasága viszonylag nagy 

lehet még kis szelektivitás ellenére is a termelés rovására (3.3-24. ábra). Az ábrán látható, hogy a nem 

túl magas E= 25 szelektivitás mellett a >98%ee enantiomerfeleslegű szubsztrátfrakció mintegy 40% 

termeléssel nyerhető. Láthatjuk azt is, hogy >98%ee enantiomertisztaságú szubsztrátfrakció még a 

meglehetősen alacsony E= 4 szelektivitás mellett is előállítható, igaz, hogy ekkor már csak 7% 

termeléssel. Ez mutatja, hogy amennyiben lehetséges, akkor kinetikus rezolválás esetén célszerű a 

folyamatot úgy tervezni, hogy a visszamaradó szubsztrát legyen a kívánt enantiomerforma. 
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3.3-24. ábra: A kinetikus rezolválás során visszamaradó szubsztrát enantiomerfeleslege (eeS) az 

enantiomerszelektivitás (E) függvényében 

 A kémiai rendszerekkel végezhető kinetikus rezolválásokra példaként racém szekunder alkoholok 

királis bázissal katalizált acilezési reakcióit mutatjuk be példaként (3.3-25. ábra). 

 A racém 1-(naft-1-il)etanol izovajsav-anhidriddel végzett acilezését az atropizoméria miatt axiális 

kiralitású piridinszármazékkal katalizálva, alacsony hőmérsékleten (78°C) elfogadható szelektivitást 

(E= 27) értek el és így a visszamaradó enantiomert jó termeléssel és enantiomerfelesleggel (43% 

termelés, 97%ee) állították elő (3.3-25. ábra, A). 

 A racém 1-(naft-1-il)etanol ecetsav-anhidriddel végzett acilezését a planáris kiralitású vas-

komplexszel katalizálva, már nem túl alacsony hőmérséleten is (0C) a kémiai rendszerekkel jónak 

mondható szelektivitás (E= 43) tapasztalható, így 55% konverzió után a visszamaradó enantiomer már 

97% feleslegben nyerhető  (3.3-25. ábra, B). 
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3.3-25. ábra: Racém szekunder alkoholok kinetikus rezolválása kémiai rendszerekkel végezett acilezési 

reakciókkal 

 Több kutatócsoport is sikereket ért el viszonylag egyszerű szerkezetű katalizátorokkal is (3.3-25. 

ábra, C). A transz-2-fenilciklohexanol benzoil-koriddal végzett acilezését prolin-származék katalizátor 

kis mennyiségével katalizálva, alacsony hőfokon az igen magas enantiomerszelektivitást (E= 160) 

kihasználva, mind a visszamaradó szubsztrátot, mind az acilezett terméket 95%ee feletti 

enantiomerfelesleggel nyerték ki a reakcióból. 

 E példák szemléltetik, hogy kémiai rendszerekkel végzett kinetikus rezolválások során is el lehet 

érni magas enantiomerszelektivitást (E). A nagy szelektivitású rendszerekkel végzett vizsgálatok 

azonban rámutattak arra, hogy a nagy szelektivitású kémiai rendszerek esetében hátrányosnak 

nevezhető vonás, hogy az, hogy az akár teljes szelektivitásra képes rendszerrel is csak a katalizátor 

(reagens) által meghatározott enantiomertisztaság érhető el. Mivel a felhasznált királis katalizátorok 

(reagensek) gyakran szintén szintetikus termékek, így (ellentétben a biokatalizátorokkal) ezek sok 

esetben nem teljesen enantiomertiszták. 

 

Párhuzamos kinetikus rezolválás kémiai rendszerekkel 

 

Amennyiben a királis kémiai reagens királis váza mindkét enantiomerformában létezik, akkor 

kvázienentiomer reagensek alkalmazásával megoldható a párhuzamos kinetikus rezolválás. Ennek 

egyik jellemzője, hogy ha mindkét enantiomerforma reagál a kvázienantiomer reagensekkel, akkor a 

termékek enantiomertisztasága nagyobb lehet, mint amit a két „normál” kinetikus rezolválás 

bármelyikével külön elérhetünk. Az alacsonyabb szelektivitású kémiai rendszerek esetében a 

párhuzamos rezolválás tehát különösen előnyös lehet (3.3-26. ábra). 
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3.3-26. ábra: A racém 1-(naft-1-il)etanol párhuzamos kinetikus rezolválása kvázienentiomer királis 

reagensekkel végezett acilezésekkel 

 A folyamat előnye, hogy bár a két kvázienantiomer N-alkoxikarbonil-piridiniumsóval az 

enantiomerszelektivitások alacsonyak (E= 41 és 42), a megfelelő karbonátok 49% konverzióval és jó 

enantiomerfelesleggel (88 és 95%ee) képződnek. Összehasonlításképpen, ahhoz, hogy egy 

tradicionális kinetikus rezolválás (KR) esetén 49% konverziónál valamely enantiomer 95% 

feleslegben legyen, legalább E= 125 szelektivitásra lenne szükség. 

 

3.3.6.3. Kinetikus rezolválás biokatalízissel 

Mivel a biokatalizátorok a természetben képződő enantiomertiszta biopolimerek (a leggyakrabban 

részben vagy egészen tisztított enzimek vagy egész sejtes rendszerek), így a katalizátor 

enantiomertisztasága nem jelent az előző fejezetben említetthez hasonló korlátot a biokatalízissel 

nyerhető enantiomerek enantiomertisztasága tekintetében. Mivel a biokatalizátorok természetüknél 

fogva tiszta enantiomerek, a velük megvalósított folyamatokkal nyerhető termék(ek) 

enantiomertisztasága tehát csak a biokatalizátor szelektivitásától függ.61 

 Nem meglepő tehát, hogy a biokatalízis szelektivitásának egyik igen népszerű felhasználási 

formája a biotranszformációkkal végzett kinetikus rezolválás. Klasszikus példa erre a racém N-acil-

aminosavak aciláz-I enzimmel végzett kinetikus rezolválása, amit egyes aminosavak esetében ipari 

léptékben is alkalmaznak (3.3-27. ábra). Nem meglepő, hogy az aciláz-I a természetes aminosavak 

konfigurációjának megfelelő L-aminosav származékok hidrolízisét részesíti előnyben és a hidrolízis 

gyakorlatilag kizárólagos szelektivitással játszódik le. Egyes esetekben megoldható volt a nem reagáló 

szubsztrát enantiomer racemizációjával az eljárás termelését a racém kiindulási anyagra vonatkoztatott  

50% érték fölé, akár közel 100%-ra növelni. 

                                                      
61  A biokatalízissel megvalósított kinetikus rezolválás során esetenként a konkurrens nem szelektív kémiai 

reakció, illetve a feldolgozás során fellépő racemizáció csökkentheti a termékek enantiomertisztaságának 

tisztán a biotranszformáció szelektivitásából adódó mértékét. 
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3.3-27. ábra: Racém N-acil-aminosavak kinetikus rezolválása aciláz-I hidrolízissel 

 A fenti példa is mutatja, hogy a hidrolázokkal megvalósítható kinetikus rezolválás igen sokrétűen 

alkalmazható. Ez a hidrolázok esetében annak köszönhető, hogy szubsztrátumok igen széles körét 

képesek a nagy szubsztráttolerancia mellett, sokszor igen nagy enantiomerszelektivitással átalakítani. 

Ez érthetővé válik, ha egy pillantást vetünk a hidrolázok egy gyakran alkalmazott családjának, a 

szerin-hidrolázoknak a működési mechanizmusára (3.3-28. ábra). 

 A szerin-hidrolázok62 között találunk fehérjék hidrolitikus hasítását végző proteázokat, májban 

észterbontást katalizáló karboxilészterázokat éppúgy, mint a természetben zsírok, olajok hidrolízisét 

végző lipázokat vagy tioészterek átalakulásaiban részt vevő tioészterázokat. Ezek közös jellemzője, 

hogy a katalízis során egy szerin oldallánc addicionál a szubsztrátmolekula hasítandó kötésének 

karbonilcsoportjára és így egy kovalens intermedier az ún. acil-enzim állapot képződik (3.3-28. ábra, 

C). A 3.3-28. ábrán jól láthatjuk, hogy hogyan segíti a szerin addícióját egy hisztidin és egy 

aszparaginsav/glutaminsav oldallánc, amelyek az ún. katalitikus triádot alkotják.  

                                                      
62  A szerin hidrolázok az élő szervezetek enzimei közt igen gyakoriak, pl. a humán genom több mint 1%-át is e 

családba tartozó enzimek alkotják. Nagy többségükben egy a Ser-His-Asp/Glu együttes alkotja a katalitikus 

triádot. 
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3.3-28. ábra: A szerin hidrolázok működési mechanizmusa 

 A szubsztrát (R1-CO-Z-R2) először komplexet alkot az enzimmel (3.3-28. ábra, A), majd a 

szubsztrátenzimkomplexből (3.3-28. ábra, B) a katalitikus szerin addíciójával egy tetrahedrális 

intermedier (THI1) képződik. Ebből keletkezik a távozó csoport (HZR2) kilépése után az acilenzim 

(3.3-28. ábra, C). Természetes körülmények között (vizes közegben) a képződő acilenzim (3.3-28. 

Ábra, C) ezután vízzel (HNu= HOH) reagálva egy második tetrahedrális intermedieren (THI2) át vezet 

a termékenzimkomplexhez (3.3-28. ábra, D), melyből a termék ((R1-CO-OH) kilép (3.3-28. ábra, E). 

A 3.3-28. ábrán is jól látható, hogy a katalitikus folyamat összes részlépése reverzibilis. Ez teljes 

mértékben érthető, ha az enzimek katalizátorjellegére gondolunk, hiszen egy katalizátor csak a 

folyamatok átmeneti állapotainak csökkentésével tud gyorsító hatást elérni, de a folyamatok 

egyensúlyi állapotait nem befolyásolja.  

 Az, hogy az enzimkatalizált hidrolízist tartalmazó folyamatok vizes közegben gyakorlatilag 

irreverzibilisnek tekinthetőek, más okokra vezethető vissza (3.3-29. ábra). Az egyik ok az, hogy az 

oldószernek tekintható víz igen nagy koncentrációban [~55 M] van jelen. A másik fontos tényező, 

hogy semlegeshez közeli vizes oldatban a szerves savak nagyrészt deprotonált állapotban vannak jelen 

(savként pKa értékük 5 körül van, ami jóval kisebb, mint ebben a közegben a vízé pKa ~ 7) így a 

hidrolízis termékként keletkező sav e deprotonálódási egyensúlyban az enzimreakcióban már regálni 

nem képes karboxilát állapotba kerül. 
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3.3-29. ábra: Az enzimkatalizált folyamatok „irreverzibilitásának“ okai vizes közegben 

 Mivel a hidrolázok működőképesek maradnak nemvizes körülmények között is,63 a 3.3-28. ábrán 

látható mechanizmusból érthető, miért alkalmazhatóak a hidrolázok olyan sokrétű módon. Lipázokkal 

és karboxil-észterázokkal alacsony víztartalmú szerves közegben a hidrolitikus folyamat 

reverzibilitását kihasználva alkoholokból történő észterképzés is lehetővő válik, akár irreverzibilis 

módon, ha a képződő vizet valamilyen módon eltávolítjuk. 

 A 3.3-28. ábra azt is érthetővé teszi, hogy a szerin hidrolázok sokszor a természetestől eltérő 

folyamatok katalízisére is képesek. A proteázok például sokszor alkalmasak lehetnek észterkötések 

hidrolízisére vagy alacsony víztartalmú szerves közegben vagy akár átészterezésre, észterképzésre is. 

A szintetikus célokra talán legsokoldalúbban felhasználható lipázok hasonlóan alkalmasak lehetnek a 

vizes közegben végzett hidrolízisen (HNu= HOH) túl, alacsony víztartalmú közegben alkoholízis 

(HNu= HOR), tiolízis (HNu= HSR) vagy amidolízis (HNu= H2NR) megvalósítására is. 

 Természetesen ahhoz, hogy a víztől eltérő más nukleofil vehessen részt a folyamatban, 

gyakorlatilag vízmentes közegre van szükség. Ahhoz, hogy a vízmentes közegben végzett „reverz” 

folyamat bármilyen típusú szelektivitását ki lehessen használni, gondoskodni kell a folyamat (pl. a 

kinetikus rezolválás) során a teljes folyamat irreverzibilitásáról.  

 Ezt hidrolázokkal végzett alkoholízis során (ami a nukleofilként felhaznált alkohol oldaláról 

nézve acilezés) olyan észtereket felhasználva lehet elérni, amelyekből kilépő alkohol gyengén 

nukleofil (pl. trifluoretil-, triklóretil- vagy fenil-észterek: 3.3-30. ábra, A) vagy egyáltalán nem 

nukleofil (pl. vinil- vagy izopropenil-észterek: 3.3-30. ábra, B). Az utóbbi eset igen hatékony, a 

felszabaduló vinil-alkohol ill. izopropenil-alkohol gyakorlatilag nem léteznek, hiszen az enol-oxo 

egyensúly erőteljesen az acetaldehid, ill. aceton irányába tolódik el. 

                                                      
63  A hidrolázokon kívül még igen sok enzim működőképes állapotban marad vizes-szerves kétfázisú, illetve 

akár igen alacsony víztartalmú szerves közegben is. 
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3.3-30. ábra: A hidroláz-katalizált folyamatok „irreverzibilitásának“ megvalósítási lehetőségei 

nemvizes közegben 

 Meg kell jegyezni, hogy míg a nukleofilicitás csökkentése (3.3-30. ábra, A) minden nukleofil 

esetében felhasználható az egyensúly eltolására, addíg a vinil- vagy izopropenil-észterek (3.3-30. ábra, 

B) nem alkalmazhatóak, ha nukleofilként aminokat szeretnénk használni, mivel a vinil- vagy 

izopropenil-észterekből keletkező oxo-vegyületek Schiff-bázist képeznek az aminnal. 

 Fontos, és elvileg nem csak a biokatalízissel végzett folyamatokra igaz, hogy ha a kinetikus 

rezolválást ugyanazon katalizátorral (reagenssel) végezzük ám „ellentétes” irányban, akkor módunk 

nyílhat arra, hogy megválasszuk azt, hogy melyik enantiomerforma legyen a termékelegy két 

elválasztható frakciójában (3.3-31. ábra). 

 

3.3-31. ábra: A kinetikus rezolválás „megfordíthatósága“ azonos katalizátor „ellentétes” irányú 

reakcióival 

 A 3.3-31. ábra kimenetele érhető, hiszen ha az adott katalizátor (például egy hidroláz) az egyik 

reakcióirányban az egyik enantiomerformát preferálja (pl. hidrolízis során a  nyíllal jelölt 

enantiomert), akkor nem meglepő, hogy a „vissza” reakcióirányban is ugyanazt az enantiomerformát 

részesíti előnyben (pl. a hidrolázzal végzett acilezés során a  nyíllal jelölt enantiomert). Mivel 

egyszerű kémiai reagensekkel a racém vegyületek hidrolízis, ill. acilezés segítségével könnyen 
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egymásba alakíthatóak, ez a sajátság jól kihasználható arra, hogy kiválasszuk azt, hogy melyik 

enantiomerforma melyik frakcióba kerüljön (a korábbiak értelmében ez fontos lehet alacsonyabb 

enantiomerszelektivitású folyamatok esetén, mivel láttuk, hogy a visszamaradó szubsztrátfrakcióban 

érhető el magasabb enantiomertisztaság). 

 Hogy a biokatalizátorok mennyire sokrétűen alkalmazhatóak szintetikus célokra, azt egy lipáz 

kinetikus rezolválásokban történő felhasználhatóságának egy kis szeletén mutatjuk be (3.3-32. ábra). 

Az ábrán racém alkoholok vinil-acetát acilezőszerrel és egy termofil fonalasgombából nyert lipáz 

katalízisével végzett kinetikus rezolválások eredményeit láthatjuk a folyamatban nyerhető 

enantiomertiszta (>98 %ee) acetátok ábrázolásával. A kinetikus rezolválás elvéből következően ezen 

enzimmel a racém alkoholokból az ábrán feltüntett acetáttal ellentétes konfigurációjú alkoholok 

maradtak vissza. 

 

3.3-32. ábra: Racém alkoholok kinetikus rezolválása lipázkatalizált acilezéssel 

A 3.3-31. ábrán feltüntetett elvek alapján könnyen belátható, hogy ugyanezen enzim alkalmas az 

ellentétes konfigurációjú acetátok (és természetesen a megfelelő ellentétes konfigurációjú alkoholok) 

előállítására is, ha a 3.3-32. ábrán látható észterek racém formáiból indulunk ki és hidrolízist vagy más 

egyszerű alkohollal (pl. metanol, etanol, propanol) történő alkoholízist használunk a kinetikus 

rezolválás megvalósítása során. 

 Biokatalízis természetesen nem csak hidrolázok felhasználásával alkalmazható kinetikus 

rezolválások megvalósítására. A lómájban található alkohol dehidrogenáznak (HLADH) a girokirális 

racém alkohol oxidációja során megnyilvánuló igen nagy enantiomerszelektivitását kihasználva az 

egyik enantiomerből enantiomertiszta keton állítható elő, míg a visszamaradó alkohol ugyancsak 

enantiomertiszta formában nyerhető (3.3-33. ábra). 
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3.3-33. ábra: Racém girokirális alkohol kinetikus rezolválása HLADH-katalizált oxidációval 

Párhuzamos kinetikus rezolválás biokatalízissel 

A prosztaglandin szintézisek kapcsán vizsgált racém biciklusos keton mikrobiális Baeyer–Villiger-

oxidációja enantiomerszelektív (és specifikus) módon játszódik le (3.3-34. ábra). Mindkét képződő 

termék jó termeléssel, enantiomertiszta állapotban nyerhető. A folyamat tulajdonképpen párhuzamos 

kinetikus rezolválás, mivel mindkét enantiomer átalakulása megtörténik, ám eltérő 

regioszelektivitással (másképp fogalmazva az enantiomer- és regioszelektivitás egyidejűleg nyilvánul 

meg). 

 

3.3-34. ábra: Racém biciklusos keton enantiomerszelektív mikrobiális Baeyer–Villiger-oxidációja 

3.3.6.4. Dinamikus kinetikus rezolválás (DKR) 

A tiszta kinetikus rezolválások esetén a folyamat hátránya, hogy a hasznos enantiomerforma 

maximálisan 50% termeléssel nyerhető, míg a nem kívánt enantiomer ugyancsak 50% termeléssel 

képződik és gyakorlatilag szennyező mellékterméknek tekinthető. A korábban tárgyaltak szerint e 

hátrány kiküszöbölhető, ha a kinetikus rezolválás során visszamaradó, nem kívánt enantiomerformát 

in situ racemizáljuk úgy, hogy a racemizáció a képződő terméket ne érintse, így az úgynevezett 

dinamikus kinetikus rezolválást valósíthatjuk meg (3.3-35. ábra). 

 

3.3-35. ábra: A dinamikus kinetikus rezolválás (DKR) elve 

 Vegyük észre, hogy e stratégia nem alkalmazható egyszerűen olyan esetekben, mikor a kiinduló 

racém anyag egynél több aszimmetrikus elemet tartalmaz (3.3-36. ábra).  
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3.3-36. ábra: Racemizációval együtt végzett enantiomer szelektív folyamat (DKR) egy 

aszimmetriacentrum racemizációjával (A) és a visszamaradó enantiomer epimerizációja két 

aszimmetriacentrum esetén (B) 

 Az egy aszimmetrikus elemet tartalmazó rendszerek racemizációja sok esetben megvalósítható, 

mint azt a 3.3-36. ábra, A esete is mutatja. Mivel általában egyszerre csak egy aszimmetrikus elem 

átalakítása (jellemzően epimerizáció) valósítható meg, így a több aszimmetrikus elem közül csak 

egynek az átalakítása nem a másik enantiomert, hanem egy másik diasztereomert eredményezne (3.3-

36. ábra). Ez természetesen nem zárja ki a DKR folyamatok megvalósíthatóságát ilyen esetekben sem, 

ha találunk olyan racemizációs módszert, amellyel a több aszimmetrikus elemet tartalmazó anyag 

racemizációja epimerizáció nélkül megvalósítható. 

 Igen fontos a dinamikus kinetikus rezolválás kimenetele szempontjából az, hogy a kinetikus 

rezolválás sebességéhez képest milyen sebességgel zajlik a racemizációs folyamat. Amennyiben a 

racemizációs folyamat túl lassú és az enantiomerszelektivitás mértéke nem teljes, a kevésbé reaktív 

enantiomer is át tud alakulni. A DKR folyamatban az enantiomerszelektivitás teljes kihasználhatósága 

szempontjából az az ideális eset, ha a kiinduló anyag mindvégig racém marad, ami azt jelenti, hogy 

ekkor a racemizáció sebessége jóval meg kell haladja a kinetikus rezolválás sebességét. Látható tehát, 

hogy a DKR folyamatok megvalósíthatóságának egyik kulcskérdése a racemizáció mikéntje. 

 

Dinamikus kinetikus rezolválás kémiai rendszerekkel 

Dinamikus kinetikus rezolválás tisztán kémiai rendszerekkel is megvalósítható. Ilyen példa a 3.3-37. 

ábrán látható β-oxoészter királis katalizátor segítségével megvalósított dinamikus kinetikus 

rezolválása.  
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3.3-37. ábra: Kemokatalitikus dinamikus kinetikus rezolválás (DKR) β-oxoészter aszimmetrikus 

hidrogénezésével 

 A β-ketoészter enantiomerek gyors tautomerizációs folyamatban, az enolformán át 

racemizálódnak. A redukció során fellépő nagy szelektivitásnak köszönhetően a termék 

enantiomerfeleslege 99%ee. A legjelentősebb szennyező a nemkívánt diasztereomer, bár a 96,4:3,6 

szin:anti arány egész elfogadható. A ruténium katalizátor liganduma a BINAP enyhén módosított 

változata, ahol a BINAP fenilcsoportjai helyett 3,5-xililcsoportok találhatóak. 

 

Dinamikus kinetikus rezolválás biokatalízissel 

A dinamikus kinetikus rezolválás tipikus esete az, mikor a biokatalitikus kinetikus rezolválást ötvözik 

valamilyen szubsztrát racemizációra alkalmas kémiai vagy biokatalitikus folyamattal. A biokatalitikus 

kinetikus rezolválásokat bemutató 3.3.6.4. fejetben láthattuk, hogy a kinetikus rezolválás nagy 

szelektivitással megoldható biokatalízis segítségével. Nem meglepő, hogy nagy számban dolgoztak ki 

biokatalízis és kemokatalízis együttes alkalmazásán alapuló folyamatokat. E DKR-folyamatok 

kulcskérdése a kémiai módszerekkel végzett racemizációs eljárás sebessége és hatékonysága. 

 A biokatalízissel végzett kinetikus rezolválással többféle racemizációs módszer is ötvözhető. E 

racemizációk az alábbiak lehetnek: 

 Báziskatalizált (enolizációs folyamatok) 

 Savkatalizált (SN1 típusú reakciók) 

 Gyűrűfelnyílással járó (gyűrű-lánc tautoméria) 

 Fémkatalizált (redox) 

 Egyéb kémiai 

 Biokatalitikus 

 

Báziskatalizált racemizációt tartalmazó DKR  

A dinamikus kinetikus rezolválás (DKR) elvét alkalmazták a gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 

hatású (S)-ketorolac előállítása során (3.3-38. ábra).  
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3.3-38. ábra: Dinamikus kinetikus rezolválás felhasználása az (S)-ketorolac előállítására 

 Először megállapították, hogy a racém észter lipáz-katalizált hidrolízise az (R)-enantiomer 

preferált átalakításával zajlik, míg a proteázok (pl. Steptomyces griseus proteáz) (S)-szelektív 

hidrolízist katalizálnak. Semleges közeli pH (8,0) esetén jó szelektivitással tudták megvalósítani a 

kinetikus rezolválást és 50% konverziónál a terméket >96%ee enantiomerfelesleggel nyerték. A pH 

értékét megnövelve tapasztalták, hogy a szubsztrát racemizál és így dinamikus kinetikus rezolválás 

valósítható meg. E példán is láthatjuk, hogy a termék tisztasága nem csak az enzimkatalizált folyamat 

szelektivitásától függ, mivel itt a DKR-termék enantiomertisztasága jelentős csökkenésének (85%ee) 

oka a magasabb pH-értéken felgyorsult konkurrens kémiai hidrolízis. 

 

Savkatalizált racemizációt tartalmazó DKR 

Az enzimatikus acilezés és savkatalizált racemizáció együttes alkalmazásával, szuperkritikus 

közegben valósították meg a racém 1-feniletanol folyamatos üzemben végzett dinamikus kinetikus 

rezolválását (3.3-39. ábra).  
 

 

3.3-39. ábra: Dinamikus kinetikus rezolválás savkatalizált racemizációval 

 A folyamatos üzemű átfolyásos reaktorban végzett DKR során a rezolválást a rögzített CaLB 

enzim végezte, a racemizáció ugyanazon reaktortérben gyantához kötött savkatalízissel zajlott. A 

savkatalízis esetén az SN1 reakcióban képződő kation miatt eliminációval és éterképzéssel, valamint 

kémiai acilezéssel is számolni kell, ami jól látható, ha összevetjük a KR eredményeit (49% konverzió, 

>98%ee) a DKR eredményekkel (75% konverzió, 89%ee). 
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Gyűrűfelnyílással járó racemizációt tartalmazó DKR 

Számos esetben kihasználható dinamikus kinetikus rezolválások során az a jelenség, ha a szubsztrát 

gyűrűfelnyílása során az aszimmetriacentrum központi atomja átmenetileg sp2 hibridállapotúvá válik 

gyűrű-lánc tautoméria és hasonló jellegű folyamatokban (3.3-40. ábra).  

 

3.3-40. ábra: Dinamikus kinetikus rezolválás savkatalizált racemizációval 

 A 3.3-4. ábrán látható, hogy egy sor nagy enantiomertisztaságú N-acil-hemiacetált tudtak jó 

termeléssel előállítani dinamikus kinetikus rezolválások segítségével hexánban 60–70C 

hőmérsékleten különböző lipázokat (pl. Lipase AK, Lipase PS, Lipase QL) és izopropenil-acetát 

acilezőszert felhasználva. A folyamat DKR jellegét a gyűrűnyitáson át megvalósuló racemizáció 

biztosította. 

 

Fémkatalizált racemizációt tartalmazó DKR 

Az enzimekkel katalizált kinetikus rezolválás sok fém és nehézfém-katalizált reakcióval 

párhuzamosan is megvalósítható, így e folyamatok felhasználhatóak a racemizáció kivitelezésére. A 

fém/nehézfém katalizált racemizációk két fő típusba sorolhatóak: fémkatalizált redox reakciók (3.3-41. 

ábra, A) vagy nehézfémek allil-vegyületekkel alkotott komplexei (3.3-41. ábra, B) alkalmazhatóak a 

racemizációs folyamatokban. Az ábrán a M a fémet/nehézfémet jelöl, az allil komplex képződése 

során az eredeti ligandumból nukleofil (Nu-) szabadul fel.  

 

3.3-41. ábra: Dinamikus kinetikus rezolválás során felhasználható fémkatalizált racemizációk  

 A nehézfém-katalizált racemizációval megvalósított DKR egyik példája az (R)-sulcatol 

(aggregációs feromon) acetátjának előállítása a racém alkoholból lipáz enzim (CaLB) és ruténium 

komplex katalizátorral megvalósított racemizáció segítségével (3.3-42. ábra). Az aktív racemizáló 

katalizátor a klórtartalmú ruténium komplexből alakul ki a klorid t-BuO-csoportra cserélésével. 
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3.3-42. ábra: Sulcatol acetát elóállítása ruténium-katalizált racemizációt alkalmazó DKR segítségével  

 A nehézfémek allil-vegyületekkel alkotott komplexei (3.3-41. ábra, B) esetében problémát 

okozhat az, hogy az allil komplex két szélső atomja egyaránt képes a nukleofil támadását fogadni és 

így a racemizáció mellett átrendeződés is lejátszódhat. Ennek egyik lehetséges kiküszöbölése, ha a 

reakciót szimmetrikus allilvegyületből valósítjuk meg (3.3-43. ábra). 

 

3.3-43. ábra: Kemoenzimatikus DKR allil-acetátok Pd(II)-katalizált racemizációjával 

 Ilyen megoldást választottak az allil-acetátok lipáz-katalizált hidrolízisével és Pd(II)-katalizált 

racemizációjával kivitelezett kemoenzimatikus DKR során (3.3-43. ábra). A foszfát pufferben 40C-

on megvalósított folyamatban a szubsztrátból visszamaradó (S)-allil-acetát a katalizátorként 

alkalmazott PdCl2(MeCN)2 komplex hatására racemizált, így a termék (R)-alkohol jó termeléssel és 

magas enantiomertisztasággal képződött. 

 

Egyéb kémiai racemizációs folyamatot tartalmazó DKR 

Az eddig említetteken túl további racemizációs folyamatok is felkasználhatóak kemoenzmatikus DKR 

megvalósítása során. Példa erre a 3.3-44. ábrán látható -bróm-fenilecetsav-metil-észter lipáz-

katalizált hidrolízise, amely bromidionok jelenlétében DKR-folyamattá válik. A bromidion az észterrel 

ugyanis SN2-reakcióra képes és így alkalmas a reagálatlan észter inverzióval történő átalakítására, míg 

a termék ugyanilyen körülmények között nem lép szubsztitúciós reakcióba. 

 

3.3-44. ábra: Kemoenzimatikus DKR bromidion-katalizált racemizációval 

Biokatalitikus racemizációt tartalmazó DKR 

 

Az L-lizin multitonnás léptékű gyártására alkalmas dinamikus kinetikus rezolválást az olcsó -amino-

-kaprolaktámból tisztán biokatalitikus lépésekkel valósították meg (3.3-45. ábra). 
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3.3-45. ábra: Dinamikus kinetikus rezolválás felhasználása az L-lizin előállítására 

 Ebben az eljárásban mindkét párhuzamosan zajló folyamat mikrobiális biotranszformáció. A 

racém -amino--kaprolaktám enantiomer szelektív hidrolízisét a Cryptococcus laurentii hidroláz 

enzime végzi igen nagy (S)-szelektivitással, míg a visszamaradó (R)-laktám racemizációja az 

Achromobacter obae racemáz enzime segítségével hajtható végre. Ez a tisztán biokatalitikus 

dinamikus kinetikus rezolválás igen hatékony, gyakorlatilag kvantitatív termeléssel (99,8%)  

eredményezi az igen tiszta L-lizint (99,5%ee). 

 

3.3.6.5. Kristályositással indukált kinetikus rezolválás (CIDR) 

A megelőző fejezetben láthattuk, hogy egy kinetikusan kontrollált, enantiomerszelektív 

transzformáció (kinetikus rezolválás) racemizációval kapcsoltan alkalmas lehet a racém elegy teljes 

mennyiségét egy adott enantiomerformává alakítani. Hasonló a helyzet a termodinamikus 

egyesúlyokon és oldhatóságokon alapuló klasszikus rezolválások esetén is, ahol az egy adott 

enantiomerforma maximális elméleti termelése a racém kiinduló anyagra vonatkoztatva 50%. 

 

3.3-46. ábra: A kristályosítással indukált dinamikus rezolválás (CIDR) elve 

 A 3.3-46. ábrán a kristályosítással indukált kinetikus rezolválás enantiomereket megkülönböztető 

változatait mutatjuk be. A folyamat tiszta esetben királis segédanyag alkalmazása nélkül is 

lejátszódhat (3.3-46. ábra, A), ekkor látszólagos külső beavatkozás nélkül vagy az egyik vagy a másik 

enantiomer kristályosodik ki az elegyból. Ilyen folyamatot tapasztalt Barton és Kirby a (-)-narwedin 

előállítása során (3.3-47. ábra).64  

                                                      
64 D. H. R. Barton, G. W. Kirby, J. Chem. Soc. 1962, 70, 806. 
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3.3-47. ábra: A kristályosítással indukált dinamikus rezolválás „tiszta” esete a narwedin spontán 

rezolválásakor 

 Természetes (-)-galantamint oxidálva, nagyobb negatív forgatású (-)-narwedinhez jutottak. A 

terméket acetonból kristályosítva (-)-forgatású terméket kaptak, míg a kristályosítást etonolból 

végezve (+)-forgatású terméket nyertek. A (-)-galantamin nyomnyi mennyisége ugyancsak a (-)-

forgatású termék kristályosodását indukálta. Mind a (-)-, mind a (+)-narwedin racemizálható volt 

etanolban vagy szilikagél jelenlétében. A racemizáció intermedierjeként a gyűrűfelnyílással képződő 

triciklusos fenolt feltételezték. 

 

3.3-48. ábra: (R)-Prolin előállítása kristályosítással indukált dinamikus rezolválással 

 A királis hozzátéttel végzett sóképzés a kristályosítással indukált dinamikus rezolválás (másodfajú 

aszimmetrikus transzformáció) gyakoribb esete. Ilyen folyamatot dolgoztak ki az (R)-prolin 

előállítására (3.3-48. ábra). A racemizáció vajsavban 80 °C-on, katalitikus mennyiségű butiraldehid 

jelenlétében játszódik le. Ennek során imin képződik, amely megkönnyíti az -proton lehasítással 

zajló racemizációt. A nem természetes (S,S)-borkősavval így az (S)-prolinból vagy racém prolinból az 

(R)-prolin borkősavas sója kristályosodik ki, melyből az (R)-prolin jó termeléssel 94,5%ee 

tisztaságban szabadítható fel. 
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3.3.6.6. Kinetikus rezolválást követő termékinverzió 

A 3.3.6.1. fejezetben elemeztük, hogy az egyszerű kinetikus rezolválás jellemzője, hogy a hasznos 

enantiomer maximálisan 50% termeléssel állítható elő. 

 A 3.3.6.4. fejezetben bemutattuk, hogy ha a visszamaradó szubsztrát racemizációja az 

enantiomerszelektív folyamattal párhuzamosan, in situ is megvalósítható úgy, hogy a racemizáció a 

képződő terméket már ne érintse, hatékonyabb folyamathoz, az úgynevezett dinamikus kinetikus 

rezolváláshoz jutunk.  

 A jelen fejezetben azt tárgyaljuk, hogy további lehetőségként a visszamaradó nem kívánt 

enantiomerformát inverziót is tartalmazó folyamatban a kívánt enantiomerformává alakíthatjuk (3.3-

21. ábra, C). Ennek egy többlépéses inverziós folyamatot alkalmazó megvalósítását mutatja be a 3.3-

49. ábra. 

 

3.3-49. ábra: Racém anyag teljes konverziója biokatalitikus kinetikus rezolválással és a visszamaradó 

szubsztrát frakció többlépéses inverziójával 

 A többlépéses termékinverzióval egybekötött kinetikus rezolválást alkalmazták -blokkolók 

intermedierjeként felhasználható (S)-aminodiol előállítása során. A módszert arra alapozták, hogy a 

racém oxazolidin észterek több enzimnek is jó szubsztrátjának bizonyultak. A Pseudomonas 

aeruginosa lipoprotein lipáz (PaL) szubsztituensek változatos körével ellátott oxazolidinek esetén 

hatékony és igen szelektív enzimnek bizonyult, így a hidrolízissel végzett kinetikus rezolválást ezzel 

hajtották végre. A hidrolízis termékeként nyert (R)-alkoholt és a visszamaradó (S)-észtert szelektív 

adszorpciós módszerekkel választották el. A kívánt (S)-alkohol terméket az (S)-észterból kémiai 

hidrolízissel nyerték. A nem kívánt (R)-alkohol enantiomert négylépéses, inverziót tartalmazó 

rakciósorban ugyancsak a kívánt (S)-alkohol termékké alakították, melyből ezután enantiomertiszta -

blokkolók előállítását oldották meg. 

 A 3.3-50. ábra azt a ritkábban előforduló esetet szemlélteti, mikor a kinetikus rezolválást 

követően a nemkívánt enantiomerforma egy lépésben a kívánt enantiomerré alakítható. 



120 Sztereoszelektív szintézisek 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 

3.3-50. ábra: Racém anyag teljes konverziója epoxihidrolázzal végzett kinetikus rezolválással és a 

szubsztrátfrakció egylépéses átalakításával 

 A racém cisz-2,3-epoxi-heptán kinetikus rezolválását a Nocardia baktériumtörzsből izolálható 

epoxi hidrolázzal (EH) végrehajtva a (2S,3R)-epoxid enantiomerszelektíven (2R,3R)-heptán-2,3-diollá 

hidrolizálható. Kimutatható volt, hogy bázikus közegben az enzimatikus kinetikus rezolválásból 

visszamaradó (2R,3S)-epoxid regioszelektív kémiai gyűrűhidrolízist követően ugyancsak (2R,3R)-

heptán-2,3-diollá alakul. Az enzimatikus KR és a regioszelektív kémiai hidrolízis együttese közel 

kvantitatív termeléssel eredményezte a 97%ee tisztaságú terméket. Ezt a módszert, amit sokszor 

deracemizáció néven is említenek más, hasonló racém epoxid átalakításakor is sikerrel alkalmazták. 

 

3.3.7.  Enantiotópszelektivitás 

Az enantiotópszelektivitás vagy enantiotópoldalak szelektív átalakítását jelenti (3.3-51. ábra, A), vagy 

enantiotópcsoportok szelektív átalakulásával valósul meg (3.3-51. ábra, B). Ilyen reakciókban egy 

akirális molekula prokirális szerkezeti egysége alakul át aszimmetrikus szerkezeti elemmé (a 

leggyakrabban egy új aszimmetriacentrum jön létre) és az akirális szubsztrátból teljes szelektivitás 

esetén akár kvantitatív módon tiszta enantiomertermék képződik. 

 Az enantiotópszelektivitással lezajló folyamat e kedvező sajátsága csak akkor nem előnyös, ha a 

folyamatban jól működő királis katalizátor vagy reagens csak az egyik enantiomerformában áll 

rendelkezésünkre és az a számunkra nem hasznos enantiomerforma képződését preferálja. A 

megoldást sok esetben itt is az jelentheti, ha a folyamatban nem a végterméket állítjuk elő, és ezzel 

mód nyílik arra, hogy az adott enantiomerformában képződő intermediert enantiodivergens módon 

alakítsuk tovább a végtermék tetszőleges enantiomerformájává (3.3-51. ábra, B). A 3.3-51. ábrán 

látható enentiotópszelektivitás-típusokat és az enantiodivergens továbbalakítás stratégiáját később egy 

egy példával szemléltetve részletesen is bemutatjuk. 
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3.3-51. ábra: Enantiotóp oldalak (A) és csoportok (B) szelektív átalakítása és enantiodivergens 

továbbalakítása (C)  

 Hasonlóan az enantiomerszelektivitás kihasználhatóságának részletes tárgyalásakor bemutatott 

megfontolásokhoz (3.3.6.1. fejezet), itt is igen lényeges, hogy a folyamat irreverzibilis legyen (3.3-52. 

ábra).65 

 Az irreverzibilis folyamatban az enantiotópszelektivitás mértéke (E) szintén a két versengő 

folyamat pszeudoelsőrendű sebeségi állandóinak hányadosa (3.3-52. ábra). Az enantiotópszelektivitás 

(E) mértékéből a termék enantiomerfeleslege egyszerűen meghatározható (3.3-52. ábra). Az 

egyenletekből jól látható, hogy ellentétben az enantiomerszelektív átalakításokkal, ahol a 

termékfrakció enantiomerfeleslege (eeT) a konverzió függvényében változott (ld. 3.3.6.1. fejezet), az 

irreverzibilis módon lejátszódó enantiotópszelektív folyamatok során a termék enantiomerfeleslege 

(eeT) állandó és nem függ a konverziótól. 

 

3.3-52. ábra: Irreverzibilis enantiotópszelektív folyamat szelektivitása (E) és a termék 

enantiomerfeleslege (eeT1) 

                                                      
65  A kiindulási anyag akirális és a termékek enantiomerek (tehát azonos energiájúak). Ha tehát a reakciók 

reverzibilisek és a királis katalizátor a folyamat előre reakciójában mondjuk az (S)-enantiomer termékhez 

vezető átalakítást végzi gyorsabban (azaz ennek átalakulásához tartozó átmeneti állapot az alacsonyabb 

energiájú), akkor a visszairányú reakciókban is az (S)-enantiomer visszaalakulása a gyorsabb. Ennek 

megfelelően reverzibilis folyamatban a folyamat előrehaladtával a minor (R)-enantiomer dúsul a termékben 

és nem lehet magas enantiomertisztaságot elérni. 
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3.3.7.1. Enantiotópszelektivitás kémiai rendszerekkel 

Az enantiotópszelektivitás kémiai rendszerekkel akkor nyilvánulhat meg, ha az akirális (és prokirális) 

szubsztrát átalakítását vagy királis közegben végezzük (pl. királis oldószerben bármilyen típusú 

reagenssel vagy katalizátorral), vagy akirális oldószerben használunk királis reagenst vagy katalizátort. 

Az enantiomerszelektivitások kémiai rendszerekkel történő kihasználhatóságának tárgyalása kapcsán 

(3.3.6.2. fejezet) már említettük, hogy míg biokatalízis alkalmazása esetén a katalizátor 

enantiomertisztasága nem merül fel kérdésként, addíg a kémiai rendszerekkel végzett sztereoszelektív 

átalakítások során a termékben elérhető enantiomertisztaságot a folyamat szelektivitásán túl a 

katalizátor enantiomertisztasága is megszabja.  

 A kémiai katalízissekkel végzett folyamatokban a katalizátor enantiomerfeleslege és a termék 

enantiomerfeleslege között azonban nem feltétlenül lineáris a kapcsolat (3.3-53. ábra, B). Noyori és 

munkatársai a benzaldehid (-)-3-exo-(dimetilamino)izoborneol [(-)-DAIB] által katalizált dietil-cink 

addíciója során tapasztalták, hogy  az (S)-1-fenilpropanol 92% termeléssel és 95%ee 

enantiomerfelesleggel képződőtt még akkor is, mikor a katalizátor enantiomerfeleslege igen alacsony 

(15%ee) volt (3.3-53. ábra, A).  

 Ez a reakció jelentős pozitív eltérést (pozitív NLE) mutatott az általában lineáris katalizátor-

enantiomerfelesleg (eekat) – termék-enantiomerfelesleg (eetermék) összefüggéstől (3.3-53. ábra, B).66 Ez 

a pozitív nem-lineáris effektus (NLE) azzal magyarázható, hogy a katalizátor nemcsak a katalitikusan 

aktív DAIB Zn-komplex formában van jelen, hanem katalitikusan inaktív dimert is alkot. A dimerek 

közül a legnagyobb stabilitása a heterokirális (-)-(+)-DAIB2 komplexnek van, így a katalizátor racém 

hányadának döntő része ebben a katalitikusan inaktív állapotban van, ami magyarázza a katalitikusan 

aktív (-)-DAIB Zn-komplex jelenlétének jelentős mértékben megnövekedett túlsúlyát (3.3-53. ábra, 

C). 

                                                      
66  Ilyen esetben, mikor jelentős pozitív NLE tapasztalható, nem szükséges nagy enantiomertisztaságú 

katalizátor ahhoz, hogy a termék nagy enantiomertisztasággal képződjön. Ennek a fordítottja is igaz: jelentős 

negatív NLE esetén a katalizátor kismértékű szennyezése is jelentősen csökkenti a termék 

enantiomertisztaságát. 
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3.3-53. ábra: A benzaldehid (-)-DAIB (15 %ee) által katalizált alkilezése a termék és katalizátor 

enantiomertisztasága közötti nem-lineáris összefüggés értelmezésével 

 Számos királis reagenssel és katalizátorral igen sokféle enantiotópszelektív aszimmetrikus kémiai 

transzformációt valósítottak meg (ezekből jó néhány példát tárgyal a 4. fejezet). E változatos kémiai 

reakciók során igen fontos a királis reagens/katalizátor milyensége. A 3.3-54. ábrán a teljesség igénye 

nélkül néhány olyan molekulát mutatunk be, melyek fémek/nehézfémek ligandumaiként fejtettek ki 

jelentős mértékű királis indukciót. Ilyen vagy ehhez hasonló molekulák megfelelő funkciós 

csoportokkal ellátva nehézfémek alkalmazása nélkül is alkalmasak lehetnek katalízisre, ilyenkor 

ezeket organokatalizátor névvel illethetjük. Az ábráról is látszik, hogy a C2 szimmetriával bíró, 

viszonylag merev királis rendszerek különösen hatékonyan alkalmasak királis indukció 

megvalósítására. A C2 szimmetria csökkenti a lehetséges katalizátor-szubsztrát elrendeződések és 

ezáltal a lehetséges egymással versengő, a szelektivitás mértékét csökkentő, izomer viszonyban lévő 

átmeneti állapotok számát, ezzel növelve a folyamatok sztereoszelektivitását. 
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3.3-54. ábra: C2 szimmetriával rendelkező, enantiotópszelektív folyamatok kivitelezése során 

katalizátorként, illetve katalizátor/reagens ligandumként gyakran alkalmazott királis molekulák 

(általában mindkét enantiomerforma tisztán hozzáférhető) 

3.3.7.2. Enantiotópszelektivitás biokatalitikus rendszerekkel 

Mint azt korábban tárgyaltuk (3.3.6.2. fejezet), ellentétben a kémiai rendszerekkel végzett 

sztereoszelektív átalakításokkal, ahol a termékben elérhető enantiomertisztaságot a folyamat 

szelektivitásán túl a katalizátor enantiomertisztasága is megszabja, a biotranszformációk alkalmazása 

esetén csak a biokatalizátor szelektivitásának mértéke fontos, a katalizátor enantiomertisztaságával 

nem kell foglalkoznunk. 

Enantiotópcsoportok átalakítása biokatalízissel 

Prokirális vegyületek biokatalitikus átalakítására példa lehet a glicerin egy alkoholdehidrogenáz 

enzimmel (HLADH) megvalósított enantiotópszelektív oxidációja (S)-glicerinaldehiddé (3.3-55. ábra). 

A folyamatban a pro-S hidroxilcsoport oxidációja játszódik le, a reakció irányát és irreverzibilitását az 

alkohol dehidrogenáz enzimhez oxidált formában hozzáadott NAD+ kofaktor biztosítja. 

 

3.3-55. ábra: Prokirális diol enzimatikus enantiotópszelektív oxidációja 

 A prokirális vegyületekhez hasonlóan a nyílt láncú mezo vegyületek enantiotóp csoportjai is 

alkalmasak szelektív biokatalitikus átalakítások megvalósítására, amit egy mezo dimetilészter 

sertésmájból nyerhető karboxilészteráz enzimmel (PLE) katalizált hidrolízise szemléltet (3.3-56. ábra). 

A folyamat irreverzibilitását itt az enantiotópszelektív hidrolízist követő deprotonálódás biztosítja. 

 

3.3-56. ábra: Mezo diészter enzimatikus enantiotópszelektív hidrolízise 
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 Nem csak nyílt láncú, hanem gyűrűs mezo vegyületek enantiotópcsoportjainak szelektív 

átalakítása is megoldható biotranszformációkkal. A bemutatott példán (3.3-57. ábra) az is látható, 

hogy esetenként ugyanabból a szubsztrátból kiindulva, eltérő biokatalizátorokkal a termék mindkét 

enantiomerformában előállítható. Az alkalmazott két mikroorganizmus a mezo-epoximaleinsav eltérő 

enantiotópszelektivitással történő gyűrűnyitására alkalmas epoxihidroláz enzimeket termel, így velük 

ellentétes enantiomerek nyerhetőek (3.3-57. ábra). 

 

3.3-57. ábra: Prokirális epoxid gyűrűnyitása eltérő enantiotópszelektívtású epoxi-hidrolázokkal 

 A két nemkötő elektronpárral rendelkező szulfidokat is prokirális vegyületeknek tekinthetjük, 

mivel itt a két nemkötő elektronpár van enantiotóp viszonyban. Ennek megfelelően érthető, hogy az 

akirális vasorganikus szulfid mikrobiális oxidációja a törzs megválasztásától függően szelektíven 

szolgáltathatja az (R)- vagy (S)-szulfoxid termékeket (3.3-58. ábra). 

 

3.3-58. ábra: Prokirális szulfid enantiotópszelektív mikrobiális oxidációja 

Enantiotópoldalak átalakítása biokatalízissel 

Az enantiotópoldalak megkülönböztetésén alapuló szelektív biotranszformációk régóta ismertek. 

Ennek klasszikus példája lehet, az akirális ketonok élesztőkatalizált redukciója (3.3-59. ábra). A 

Zygosacchamyces rouxii élesztő segítségével végzett fermentatív redukció igen jó termeléssel 

szolgáltatta a ketonból a megfelelő (S)-alkoholt, amit a Talampanel nevű gyógyszer szintézis 

intermedierjeként használtak fel. 

 

3.3-59. ábra: Prokirális keton enantiotópszelektív mikrobiális redukciója 

 Az enantiotópoldalak megkülönböztetésén alapuló szelektív biotranszformációk nem 

korlátozódnak karbonilvegyületek reduktív átalakítására. Az (R)-oxinitriláz nevű liáz a hidrogén-

cianid aldehidekre történő szelektív addíciójának katalizátora (3.3-60. ábra). Az enzimmel a 

benzaldehidből nagy enantiomertisztasággal (R)-mandulasavnitrilt lehet előállítani. 
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3.3-60. ábra: Hidrogén-cianid enantiotó szelektív enzimatikus addiciója benzaldehidre 

 Az enantiotópoldalak megkülönböztetése biotranszformációk során nem csak karbonilcsoportok 

esetében lehetséges, hanem szén-szén kettős kötések redukciója során is megnyilvánulhat (3.3-61. 

ábra).  

 

3.3-61. ábra: Prokirális (E)-/(Z)-kettős kötések eltérő enantiotópszelektivitású mikrobiális redukciója  

 A bemutatott példa arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben az esetben a kettős kötés geometriája is 

jelentő hatással lehet a folyamat kimenetelére. Jól láthatjuk, hogy az (E)- és (Z)-,-telítetlen észterek 

redukciója során ez nemcsak a szelektivitás mértékét, hanem annak irányát is megszabhatja, mivel a 

redukció során az eltérő geometriájú szubsztrátok redukciója ellentétes oldalról történik és így 

enantiomertermékeket eredményez (3.3-61. ábra). Bizonyítható volt az is, hogy ez a folyamat a szabad 

savon, mint szubsztráton játszódik le, mivel nem-hidrolizáló észterekkel a redukció sem valósult meg. 

3.3.7.3. Enantiotópszelektív átalakítás megfordíthatóságának következményei 

Az enantiomerszelektív reakciók tárgyalása során a 3.3.6.2 fejezetben bemutattuk, hogy általános 

érvényűen igaz, hogy ha a kinetikus rezolválást ugyanazon katalizátorral (reagenssel) végezzük, ám 

„ellentétes” irányban, akkor megválaszhatjuk azt, hogy melyik enantiomerforma legyen a termékelegy 

melyik frakciójában (3.3-31. ábra). 

 Ez az elv nem csak egyes kinetikus rezolválások során használható, hanem ugyancsak általános 

érvénnyel igaz az enantiotópszelektív reakciókban is. Mivel e folyamatokban nyilvánul meg a 

leggyakrabban, az elvet prokirális diolok lipáz-katalizált átalakításainak példáján mutatjuk be (3.3-62. 

ábra). 

 Jól látható, hogy ha a diacetát hidrolízise során egy adott enzim mondjuk a pro-R észtercsoport 

hidrolízisét preferálja (), akkor, nem meglepő módon, ugyanezen enzim általában a diol ugyanazon 

prokirális hidroxilcsoportjának acilezését () fogja előnyben részesíteni. Ennek következményeként a 

folyamat irányának megváltoztatásával megválasztható, hogy az adott (bio)katalizátor a királis 

terméket melyik enantiomerformájában állítsa elő. 
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3.3-62. ábra: A enantiotópszelektivitás „megfordíthatósága“ azonos katalizátor „ellentétes” irányú 

reakcióival 

 Az enantiotópszelektív folyamatok „megfordíthatóságának” elvét igen jó eredménnyel tudták 

hasznosítani mezo-diolok és a megfelelő diacetátok lipáz-katalizált átalakításai során is (3.3-63. ábra). 

A mezo-ciklopenténdiol pro-R hidroxilcsoporton lejátszódó, Lipase-AK katalizált acilezésének 

irreverzibilitását vinil-acetát acilezőszerrel biztosítva gyakorlatilag kvantitatív termeléssel nyerték az 

enantiomertiszta (R)-monoacetátot. A kémiai acilezéssel nyert mezo-diacetát Lipase-AK katalizált 

hidrolízise ugyancsak a pro-R acetoxicsoporton zajlott, így ugyancsak igen jó termeléssel az 

enantiomertiszta (S)-monoacetáthoz jutottak. 

 

3.3-63. ábra: A enantiotópszelektivitás „megfordíthatósága“ gyűrűs monoacetát enantiomerek 

előállítása során 

3.3.7.4. Kinetikus amplifikáció 

Ha egy enantiotópszelektív folyamatban a termék képes továbbalakulni, az egyszerű modell sokkal 

bonyolultabbá válik, még az irreverzibilitás teljes mértékben teljesülése esetén is (3.3-64. ábra).67  

 

                                                      
67  Az enantiotópszelektivitáson alapuló reakciókban jellemzően az enantiotópcsoportok szelektív átalakításai 

során keletkező termék képes továbbalakulni, hiszen a szubsztrátbéli két, enantiotóp viszonyban álló csoport 

konstitúciójában megegyezik, tehát kémiai szempontból hasonló tulajdonságúak. Mivel a termékben az egyik 

csoport még változatlan formában megvan, érthető a továbbalakulás lehetősége. 
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3.3-64. ábra: Irreverzibilis enantiotópszelektív folyamat a termék továbbalakulásával 

 Könnyen belátható, hogy ha a királis katalizátor/reagens sztereopreferenciája megmarad a 

második lépésben is, akkor a konszekutív folyamatban a gyorsabban képződő enantiomer 

továbbalakulása lesz a lassabb, hiszen ebben már csak a királis katalizátor/reagens számára a második 

lépésben kedvezőtlenebbül átalakítható csoport maradt átalakítatlan (3.3-64. ábra). Ez a jelenség 

kihasználható az ún. kinetikus amplifikáció során.68 

 A kinetikus amplifikáció kihasználható volt a prokirális bisz-(allilalkohol) Sharpless-epoxidációja 

során (3.3-65. ábra).  

 

3.3-65. ábra: Kinetikus amplifikáció bisz-allil alkohol aszimmetrikus Sharpless-epoxidációja során 

 Jól látható, hogy mivel már az első lépés szelektivitása is nagy (E= 104), így a termék kis 

konverziónál is nagy enantiomerfelesleggel (99,4%ee) képződik. Ugyan az irreverzibilis 

enantiótópszelektív reakciók termékének enantiomertisztasága független a konverziótól, azonban a 

második lépésben a két képződő monofunkcionalizált enantiomer akirális bifunkcionalizált termékké 

tud alakulni. A második lépés, ami tk. egy kinetikus rezolválás, érthető módon a minor enantiomer 

preferált átalakításával zajlik. Így lehetséges, hogy a királis termék 99% konverzió után 93% termelés 

mellett már 99,96%ee enantiomerfeleslegű. 

 

 Ez még jobban látszik olyan esetben, mikor az első lépés szelektivitása sem kiemelkedően nagy 

(3.3-66. ábra). 

                                                      
68  A folyamatot az irodalom deszimmetrizálással kapcsolt kinetikus rezolválás néven is tárgyalja. 
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3.3-66. ábra: Kinetikus amplifikáció atropizomerek enantiotópszelektív előállítása során 

 A Grignard-reagens felhasználásával zajló enantiotópszelektív Kumada-reakció első lépésének 

szelektivitása mérsékelt (E= 12), ami 1,1 ekvivalens regens alkalmazásával, csak az első lépés 

szelektivitását kihasználva, a termék nem túl nagy enantiomerfelesleggel (85%ee) történő előállítását 

teszi lehetővé. Ha a konverzió növelésével a második lépés szelektivitását is hagyjuk érvényre jutni, a 

termék enantiomerfeleslege jelentősen megnő (2,1 ekvivalens reagenssel 87% termelés mellett 

93%ee). Ez az enantiomerfelesleg tovább növelhető nagyobb konverzióval, természetesen a termelés 

csökkenésének rovására. 

3.3.7.5. Enantiotópcsoportok átalakítását követő enantiodivergens továbbalakítás 

A 3.3.5.3. fejezetben bemutattuk, hogyan használható fel enantiodivergens stratégia akkor, ha a 

királis segédanyaggal segített diasztereotóp szelektív folyamatokban a királis segédanyag nem 

hozzáférhető mindkét enantiomerformában, vagy az egyik enantiomerforma sokkal drágább, mint a 

másik, ám a végtermék mindkét enantiomerformájára szükség van. Említettük azt is, hogy hasonló 

stratégia alkalmazható enantiotópszelektív folyamatok termékeiből kiindulva is (3.3-51. ábra, C). Erre 

akkor lehet szükség, ha a folyamatot végző katalizátor nem elérhető mindkét enantiomerformában (ez 

pl. a biokatalizátorok egyik jellemzője). 

 A 3.3-67. ábrán két esetben (A és B) is látható, hogyan lehet kemoszelektív reakciók sorrendjének 

megváltoztatásával egy enantiotópszelektív folyamatban nyert termék egyik enantiomerjéből egy 

további termék mindkét enantiomerformáját előállítani. 
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3.3-67. ábra: Enantiodivergens laktonképzés szelektív reakciókban nyert félészterekból 

 A prokirális vagy mezo-dikarbonsav észter szelektív hidrolízisét követően (3.3-67. ábra,  A) a 

királis félészter észterfunkcióját alkohollá redukálva, savanyítást követően egy lakton egyik 

enantiomerformáját nyerjük. Ugyanezen lakton másik enantiomerformáját is elő tudjuk állítani 

ugyanabból a félészterből kiindulva, ha először a szabad savat redukáljuk, majd az észter hidrolízisét 

követően a terméket megsavanyítva gyűrűt zárunk. 

 Hasonló módon a prokirális vagy mezo-diol diészter szelektív hidrolízisét követően (3.3-67. ábra,  

B) a királis félészter alkohol funkcióját savvá oxidáljuk, majd hidrolízist követő savanyítással gyűrűt 

zárva a lakton egyik enantiomerformáját nyerjük. A lakton másik enantiomerformájának előállításához 

a félészter szabad hidroxilcsoportját védjük, az észtert alkohollá hidrolizáljuk, majd savvá oxidáljuk. 

Ezután a védőcsoportot eltávolítva a megsavanyított termékből a lakton másik enantiomerformájához 

jutunk. 

3.3.8.  Egynél több típusú szelektivitás 

Akár a kémiai reakciókat, akár biotranszformációkat hajtunk végre, a folyamatokban sok esetben 

egyidejűleg egynél többféle szelektivitás is megnyilvánulhat. 

 A kemo- és enantiotópszelektivitások egyidejűleg léptek fel egy triészter kimotripszin (CTR) 

katalizált hidrolízisekor (3.3-68. ábra). Itt a pro-S észter szelektív hidrolízisével jó termeléssel közel 

enantiomertiszta termék képződött, miközben a benzoát észter érintetlen maradt. 

 

3.3-68. ábra: Egyidejű kemo- és enantiotópszelektivitás triészter enzimhidrolízise során 

 Egy racém biciklusos keton sütőélesztővel végzett redukciója során mindkét enantiomer 

redukálódott (a lehetséges enantiomerszelektivitás nem nyilvánult meg), ám mindkettő nagy 

diasztereotópszelektivitással (3.3-69. ábra). Ennek eredményeként a mikrobiális redukcióban két 

egymástől elválasztható, nagy enantiomertisztaságú termék keletkezett. A termékeket visszaoxidálás 

után penicillinek ciklobután analogonjainak szintézisében használták fel. 
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3.3-69. ábra: Diasztereotóp szelektivitás fellépése egy racém keton mindkét enantiomerjének 

redukciója során 

 Ugyancsak a több típusú szelektivitás egyidejű fellépését figyelhetjük meg egy gyűrűs prokirális 

triketon élesztővel megvalósított redukciójakor (3.3-70. ábra). Az élesztőredukció során egyszerre 

jutott érvényre regio-, enantiotóp- és diasztereotópszelektivitás. Míg a sztereoszelektivitások 

gyakorlatilag teljesek voltak (a pro-R karbonilcsoport érintetlen maradt és a pro-S karbonilcsoport is 

csak a Re oldalról redukálódott), addig a regioszelektivitás mértéke kisebb volt és melléktermékként 

13% oldalláncbeli redukcióval képződő diolt is izoláltak. 

 

3.3-70. ábra: Regio-, diasztereotóp- és enantiotópszelektivitás egydejű fellépése egy racém triketon 

redukciója során 
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4.  SZTEREOSZELEKTÍV REAKCIÓK ALKALMAZÁSA 

Ebben a fejezetben a kémiai átalakításoknak azokkal a módszereivel foglalkozunk, amelyekkel királis 

molekulákat hozunk létre. Megkülönböztetünk sztöchiometrikus módszereket, melyekben a kiralitás 

forrása ekvivalens mennyiségben van jelen a reakció kiindulási anyagai között, és katalitikus 

módszereket, amikor a kiralitás forrását csak katalitikus mennyiségben kell a reakcióelegyhez adni. 

4.1.  Sztöchiometrikus módszerek 

A sztöchiometrikus módszerek közé tartoznak azok az eljárások, amikor királis kiindulási anyagokat 

használunk fel királis végtermékek előállításához. Amennyiben a kiralitás forrása nem épül be a 

végtermékbe, az eljárást kiralitástranszfernek nevezzük. 

 

 A vegyész számára ma már jelentős számban állnak rendelkezésre olcsóbb és drágább forrásból 

származó királis vegyületek. E vegyületek halmazát nevezzük királis készletnek. A királis készlet 

vegyületei származhatnak: 

 biológiai forrásból: leggyakrabban növényekből extrakcióval nyerik ki pl. az alábbi 

vegyületcsaládok képviselőit: 

o terpenoidok 

o alkaloidok 

o szénhidrátok. 

 „de novo” fermentációból: természetes vagy módosított génállományú mikroorganizmu-

sokkal termeltethetők pl. az alábbi vegyületcsaládok képviselői: 

o hidroxisavak 

o aminosavak 

o szteroidok 

o antibiotikumok. 

 aszimmetrikus szintézisből: számos eredetileg biológiai forrásból származó vegyületnek 

dolgozták már ki az olcsóbb, szintetikus előállítását. 

 

 A sztöchiometrikus módszerek legegyszerűbb formája, amikor a királis kiindulási anyag 

változatlan, vagy megváltozott konfigurációval beépül a végtermékbe. (lásd 4.1-1. ábra) 
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4.1-1. ábra: Sztereoszelektív SN2 reakció 

 Sokszor a végtermék nem is tartalmazza a kiindulási királis vegyület összes aszimmetrikus 

elemét. Pl. a két aszimmetrikus szénatomot tartalmazó negamycin nevű antibiotikumot (5) a négy 

aszimmetrikus szénatomot tartalmazó glükózból (4) állítják elő. (lásd 4.1-2. ábra) 
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4.1-2. ábra: A negamycin sztöchiometrikus sztereoszelektív szintézise 
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4.1.1.  Diasztereoszelektív módszerek 

4.1.1.1. Szubsztrát által vezérelt szelektivitás 

A sztereoszelektív szintézisek első típusa, amikor egy vagy több, a már a kiindulási anyagban jelen 

lévő sztereogén elem mellé további egy vagy több új sztereogén elemet építünk be. Az új sztereogén 

elemek különböző konfigurációit tartalmazó molekulák egymással diasztereomer viszonyban állnak, 

ennek megfelelően egymástól különbözik a képződési szabadentalpiájuk, és különböző az egyes 

termékmolekulákat eredményező reakcióirányok aktiválási szabadentalpiája is. Ezért kinetikus és 

termodinamikus kontroll érvényesülése esetén is különbözni fog egymástól az egyes konfigurációt 

tartalmazó molekulák képződési valószínűsége. Általában annál nagyobb ez a különbség, minél 

nagyobb a sztérikus és/vagy elektronikus kölcsönhatás a már meglévő és az újonnan képződő 

sztereogén elemek között. 

 

 Álljon itt példaként a rifamycin nevű antibiotikum egyik totálszintézisének kezdete. A kiindulási 

(S)-3-benziloxi-2-metilpropanalból (6) a már meglévő aszimmetriacentrumot nem érintő reakciók 

sorozatával állították elő a (7) telítetlen-észter-származékot. E reakciók során érvényesült az első 

diasztereoszelektivitás, az újonnan képződő kettős kötés (Z) konfigurációjú lett. Az észtert redukálva 

jutottak a (8) allil-alkohol-származékhoz, amelyet m-klórperbenzoesavval oxidáltak. A (9) epoxid 

képzése során érvényesült a második diasztereoszelektivitás, az oxidálószer kizárólag a kevésbé 

zsúfolt oldalról támadta meg a kettős kötést. A deszililezést követő alkilezés is regio- és 

diasztereoszelektíven játszódott le, és így jutottak a már három aszimmetriacentrumot tartalmazó 

védett triolszármazékhoz (10). (lásd 4.1-3. ábra) 
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4.1-3. ábra: A rifamycin totálszintézisének kezdő lépései. A diasztereoszelektív módon keletkező új 

sztereogén elemeket kiemeltük 

 A szubsztrát által vezérelt folyamatokban egyszerű szimmetrikus reagensek (mint pl.: m-CPBA, 

Me2CuLi) alkalmazásával érhető el nagyfokú szelektivitás, hiszen az aszimmetria forrása a 

szubsztrátban található. 

4.1.1.2. Segédcsoport által vezérelt diasztereoszelektivitás – enantioszelektív szintézis 

A szubsztrát által vezérelt szintézisek egyik továbbfejlesztett változata, amikor a szelektivitást vezérlő 

aszimmetrikus csoportot csak ideiglenesen építjük rá a kiindulási vegyületre, és a diasztereoszelektív 

lépés után a termékről eltávolítjuk. Egy új aszimmetriacentrum létrejötte esetén a teljes folyamat 

enatioszelektív előállításnak tekinthető. Mivel a kiralitás forrása az alkalmazott segédcsoport, mely 

nem lesz a célmolekula alkotórésze, a folyamatot szokás kiralitástranszfernek is nevezni. A 

segédcsoport leggyakrabban valamilyen olcsó természetes forrásból származó királis molekula, pl. 

aminosav-származék. 
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 Karbonsavak α-helyzetű enantioszelektív alkilezését valósították meg (S)-prolinollal képzett 

savamidok diasztereoszelektív reakciójával. A diasztereotópszelektivitás iránya erőteljesen függ a 

segédcsoport szerkezetétől. Pl. az N-propanoil-(S)-prolinol (11) esetén az enolát (12) Si-oldala, míg az 

O-etil-N-propanoil-(S)-prolinol (15) esetén az enolát (16) Re-oldala felőli alkilezés volt a 

kedvezményezet reakcióirány. Így sikerült a 2-metilvajsav (R) (14) és (S) (18) enantiomerét kb. 84%ee 

enantiomerfelesleggel előállítani. (lásd 4.1-4. ábra) 
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4.1-4. ábra: (S)-prolinol segédcsoporttal (kék színnel jelölve) végzett sztereoszelektív alkilezés. A 

diasztereoszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük 
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4.1-5. ábra: (S)-prolinból kialakított segédcsoporttal (kék színnel jelölve) végzett sztereoszelektív 

alkilezés. A diasztereoszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük 

 Az esetek többségében nehézkes jó hatásfokú, de eltérő szelektivitású segédcsoportokat találni. 

Ezért előnyösebb a két, enantiomerviszonyban álló végterméket a szubsztrátmolekulák megfelelő 

változtatásával ugyanazon segédcsoport felhasználásával előállítani. A prolinol segédcsoportnál 

könnyebben kezelhető (a végtermék savtól extrakcióval könnyebben elválasztható) tercier-alkohol 

szerkezeti részt tartalmazó segédcsoport kialakításával oldották meg a 2-metilhexánsav két 

enantiomerének szelektív előállítását. Ha a prolin-etil-észtert (19) először propanoil-kloriddal 

acilezték, majd az acilezett származékon (20) Grignard-reakcióval kialakították a tercier-alkohol 

szerkezeti részt, és ezt a vegyületet (21) alkilezték butil-jodiddal, az alkilezett termék (22) hidrolízise 

után az (R)-2-metilhexánsavat (23) kapták 77%-os termeléssel és 87%ee enantiomerfelesleggel. Ha az 

acilezést hexanoil-kloriddal végezték, majd az acilezett termék (24) analóg átalakítása után metil-

jodiddal alkileztek, a hidrolízis után az (S)-2-metilhexánsavat (27) kapták 96%-os termeléssel és 

75%ee enantiomerfelesleggel. (lásd 4.1-5. ábra)69  

 

 Az előző eljárás továbbfejlesztett változata – amikor ún. enantiodivergens stratégiával – 

ugyanazon segédcsoport és ugyanazok az építőelemeket segítségével állítják elő mindkét enantiomert. 

(lásd 4.1-6. ábra) 

                                                      
69  Mivel a két reakciósorozat köztitermékei (20–21 és 24–25) egymásnak nem enantiomerjei, érthető a nem 

azonos termelés és enantiomertisztaság. 
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4.1-6 ábra: Enantiodivergens stratégia alkalmazásával végrehajtott sztereoszelektív alkilezés. A 

diasztereoszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük. A segédcsoportot kék színnel 

jelöltük. A mellékábrán az alkilezési reakció kedvezményezett átmeneti állapotát ábrázoltuk 

 A (1S,2S)-2-amino-1-fenil-3-metoxipropanolból (28) és ecetsavból könnyen előállítható királis 

oxazolin származékból (29) kiindulva, a két alkilezési reakció sorrendjét felcserélve több mint 70%ee 

enantiomerfelesleggel lehetett az (R)- (23) és (S)-2-metilhexánsavat (27) előállítani. A 

sztereoszelektivitás forrása, hogy 30-ból illetve 32-ből a lítium-diizopropilamid (LDA) hatására 

keletkező lítium-aza-enolátok esetén az oxazolin nitrogén és a metoximetil-szubsztituens oxigén 

atomja által komplexált lítium-kation a gyűrű metoximetil-szubsztitunesének oldalán köti meg az 

alkilezőszert.70  

 

 A segédcsoport által vezérelt folyamatokban egyszerű szimmetrikus szubsztrátok (mint pl.: 

propanoil-klorid, hexanoil-klorid, ecetsav) és egyszerű szimmetrikus reagensek (mint pl. LDA, metil-

jodid, butil-jodid) alkalmazásával érhető el nagyfokú szelektivitás, hiszen az aszimmetria forrása a 

segédcsoportban található. A módszer hátránya, hogy a segédcsoportot sztöchiometrikus 

mennyiségben használjuk fel, és ha nem megoldott a segédcsoport visszaforgatása, az eljárás szén-

hatékonysága rossz.71  

                                                      
70  Az R csoport szerkezetétől függő mértékben a lítium-aza-enolát (E/Z) aránya változik, és ez az arány 

határozza meg az alkilezés diasztereoszelektivitását, és így a végtermék izomerarányát. 
71 Szénhatékonyság alatt értjük, hogy az eljárásban felhasznált szénatomok hány százaléka épül be a 

végtermékbe. Pl. a 2-metilhexánsav 4.1-5. ábrán szereplő szintézisében a 14 szénatomból csak 7 épül be a 
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 Az egy komplexképző szubsztituenst tartalmazó segédcsoportoknál jobb szelektivitást lehetett 

elérni két komplexképző sztereogén elemmel rendelkező segédcsoportok esetén. Különösen 

hatékonyak a két azonos aszimmetriacentrumot tartalmazó C2 szimmetriával rendelkező 

segédcsoportok, mint pl. a mannitból előállítható (2R,5R)-2,5-bisz(metoximetil)pirrolidin (34). Az 

ezzel a segédcsoporttal végrehajtott szintézissel 81%-os termeléssel több mint 95%ee 

enantiomerfelesleggel lehetett az (R)- (23) és (S)-2-metilhexánsavat (27) előállítani. (lásd 4.1-7. ábra) 
72 
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4.1-7. ábra: C2 szimmetriával rendelkező segédcsoport (kék színnel jelölve) alkalmazásával 

végrehajtott sztereoszelektív alkilezés. A diasztereoszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket 

kiemeltük 

 

4.1.1.3. Kettős aszimmetrikus indukció –  királis molekulák összehangolt diasztereoszelektivitása 

A szubsztrát által vezérelt diasztereoszelektivitás speciális esete, amikor két összekapcsolódó szerves 

molekula mindegyike tartalmaz már sztereogén elemeket. A két szubsztrát irányító hatása vagy 

együttműködve hoz létre egy újabb sztereogén elemet (matched pair), vagy egymás ellen dolgoznak 

(mismatched pair). Példaként álljon itt öt aszimmetrikus aldolreakció. Az első háromban csak az egyik 

komponens királis, míg az utolsó kettőben mindkét komponens királis lesz. 

 

 A 39 királis aldehid és a 40 akirális boranil-enolát reakciója 3:2 arányban szolgáltatta a két 

egymással diasztereomerviszonyban álló terméket (41 és 42). Az aszimmetrikus reakció során két új 

aszimmetriacentrum jön létre, így elvileg négy lehetséges diasztereomertermék keletkezhetne, de az 

átmeneti állapotban létrejövő rögzített szerkezetű komplexekből (A és B)73 csak a syn termékek (41 és 

42) keletkezhetnek. A 39 aldehid sztereogén elemei enyhe mértékben a hidroxilcsoportot (S), a 

metilcsoportot (R)-konfigurációjú szénatomon tartalmazó diasztereomer (41) keletkezését segítik elő. 

(lásd 4.1-8. ábra) 

                                                                                                                                                                      
végtermékbe, azaz az eljárás szénhatékonysága 50%. A 4.1-6. ábrán szereplő szintézisben a végső hidrolízis 

során visszanyerhető a 28 aminoalkohol, javítva így az eljárás költséghatékonyságát. 
72  A nagyfokú sztereoszelektivitás oka, hogy a 35, illetve 37 acilezett származékokból LDA-val képzett lítium-

enolátoknál nem lép fel az (E/Z) izoméria. 
73  A bóratom és a karbonilcsoport oxigénatomja között létrejövő komplex kötés által stabilizált hattagú gyűrűs 

átmeneti állapotokban a nagy térkitöltésű fenilszulfanil és az elágazó láncú 4-(metoxikarbonil)pentán-2-il (R) 

csoportok foglalják el az ekvatoriális pozíciókat, így az enolát metilcsoportja axiális pozícióba kerül. 
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4.1-8. ábra: Királis aldehid és akirális enolát sztereoszelektív aldolreakciója. A diasztereoszelektív 

módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük. A mellékábrákon a reakció kedvezményezett 

átmeneti állapotait ábrázoltuk, külön színnel jelölve a két komponenst 

 Ha királis boranil-enolát komponenst ((S)-43) reagáltattak akirális aldehiddel, nagy 

diasztereoszelektivitás volt észlelhető. A 44 és 45 diasztereomerek 99:1 arányban keletkeztek. Az (S)-

43 boranil-enolát sztereogén eleme nagyobb mértékben segíti elő a hidroxilcsoportot (S), a 

metilcsoportot (R)-konfigurációjú szénatomon tartalmazó diasztereomer (44) keletkezését. (lásd 4.1-9. 

ábra)  
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4.1-9. ábra: Akirális aldehid és királis enolátok sztereoszelektív aldol-reakciói. A diasztereoszelektív 

módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük 

 Természetesen, ha az enantiomer királis boranil-enolát komponenst ((R)-43) reagáltatták, fő 

termékként a hidroxilcsoportot (R), a metilcsoportot (S)-konfigurációjú szénatomon tartalmazó 

diasztereomer (47)74 keletkezett. (lásd 4.1-9. ábra) 

 

 Ha az (S)-hidroxi-(R)-metil-konfigurációt preferáló királis 39 aldehidet az ugyancsak ezt a 

konfigurációt preferáló (S)-43 királis boranil-enoláttal reagáltatták (matched pair), a két fél irányító 

hatásának együttműködésével kizárólag az ezt a konfigurációt tartalmazó 48, már öt 

aszimmetriacentrumot tartalmazó termék keletkezett. (lásd 4.1-10. ábra) 

 

 Ha ellenben az (S)-hidroxi-(R)-metil-konfigurációt preferáló királis 39 aldehidet az ezzel 

ellentétes (R)-hidroxi-(S)-metil-konfigurációt preferáló (R)-43 királis boranil-enoláttal reagáltatták 

(mismatched pair), a két fél irányító hatása egymás ellen dolgozott, és a 49 és 50 diasztereomerek 1:30 

arányban képződtek. (lásd 4.1-10. ábra) 

                                                      
74  Vegyük észre, hogy 47 és 44 egymás enantiomere, ahogy 45 és 46 között is enantiomerviszony áll fenn. 
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4.1-10. ábra: Királis aldehid és királis enolátok sztereoszelektív aldol-reakciói. Felső sor „matched 

pair”, alsó sor „mismatched pair”. A diasztereoszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket 

kiemeltük 

4.1.2.  Enantioszelektív módszerek 

Egy új sztereogén elemet létrehozó reakció lehetséges átmeneti állapotai között nemcsak úgy tudunk 

diasztereomerviszonyt létrehozni, hogy a szubsztrát molekula tartalmazza a sztereogén elemet, hanem 

úgy is, hogy királis reagenst alkalmazunk. Akirális szubsztráton egy új aszimmetriacentrum létrejötte 

esetén a lehetséges termékek egymás enantiomerjei, ezért ezt a folyamatot enantioszelektív kiralitás 

transzfernek nevezzük. 

 

4.1.2.1. Reagens által vezérelt szelektivitás 

Alifás-aromás-ketonok enantioszelektív redukcióját valósították meg királis alumínium-, illetve bór-

hidridekkel történő redukcióval. A királis reagens különböző valószínűséggel reagál el a 

karbonilcsoport két enantiotóp oldalával. 

 

 Az axiális kiralitással rendelkező (S)-1,1‟-binaftalin-2,2‟-diolból (51) és ekvivalens mennyiségű 

etanolból lítium-[tetrahidrido-alumináttal] in situ előállítható komplex reagenssel (52, BINAL-H) 

redukálva az 1-fenilbután-1-ont (53) 78%-os termeléssel kapták az egységes (S)-1-fenilbután-1-olt 

(54). A nagyfokú sztereoszelektivitás oka, hogy a reakció hattagú gyűrűs kedvezményezett átmeneti 

állapotában az aromásgyűrű ekvatoriális helyzetet foglal el, hogy elkerülje az aromás elektronfelhő és 

a binaftildioxi ligandum axiális helyzetű oxigénjének magányos elektronpárja közötti taszító 

elektrosztatikus kölcsönhatást. (lásd 4.1-11. ábra) 

 

 Ha a keton alkilcsoportjának növeljük a térkitöltését, sztérikus okokból egyre inkább ekvatoriális 

pozíciót igyekszik felvenni az átmeneti állapotban, rontva ezzel a sztereoszelektivitást. Például az 1-

fenil-2-metilpropán-1-ont (55) redukálva 68%-os termeléssel csupán 72%ee enantiomerfeleslegű (S)-

1-fenil-2-metilpropán-1-olt (56) kaptak. (lásd 4.1-11. ábra) 
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4.1-11. ábra: Akirális keton és királis alumínium-hidrid reagens sztereoszelektív reakciója. Az 

enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet kiemeltük. A mellékábrákon a reakció 

kedvezményezett (A) és nem kedvezményezett (B) átmeneti állapotait ábrázoltuk külön színnel jelölve a 

két komponenst 

 A reagens által vezérelt folyamatokban egyszerű szimmetrikus szubsztrátok (mint pl. butirofenon) 

reakciójában érhető el nagyfokú enantioszelektivitás, hiszen az aszimmetria forrása a reagens 

segédcsoportjában található. A módszer hátránya, hogy a segédcsoportot sztöchiometrikus 

mennyiségben használjuk fel, és ha nem megoldott a segédcsoport visszaforgatása, az eljárás szén-

hatékonysága rossz.  

 

4.2.  Katalitikus módszerek 

Aszimmetrikus katalízisnek nevezzük, ha az egy vagy több új sztereogén elemet létrehozó reakció 

lehetséges átmeneti állapotai közötti diasztereomerviszonyt létrehozó aszimmetria forrása, az átmeneti 

komplex felépítésében részt vevő, de a reakcióban el nem reagáló, a reakcióelegyben katalitikus 

mennyiségben jelen lévő, királis vegyület. Akirális szubsztráton egy új aszimmetriacentrum létrejötte 

esetén a lehetséges termékek egymás enantiomerjei, ezért ezt a folyamatot enantioszelektív katalitikus 

kiralitástranszfernek nevezzük. 

4.2.1.  Kémiai katalízis 

Aszimmetrikus kémiai katalízist legtöbbször nehézfémkomplexek (lantanidák), Lewis-savak és királis 

ligandumok használatával valósítják meg. Királis ligandumként leggyakrabban két azonos sztereogén 

elemet tartalmazó, C2 szimmetriával rendelkező n-donor (foszfinok, aminok) és/vagy π-donor 

(aromás) szerkezeti résszel rendelkező molekulát használnak. Aszimmetrikus kémiai katalízisek közül 

e fejezetben az alábbiakkal fogunk foglalkozni: 
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 redukciók: C=C és C=O katalitikus redukciója: 

o hidrogénezés; 

o hidrid-transzfer; 

 oxidációk: C=C kötés oxidációja: 

o epoxidálás; 

o diolképzés; 

 C–C kötés képzése: Heck-reakció, Suzuki–Miyaura-reakció; 

 addíciók: C=C és C=O kötésekre történő addíciók (Michael-addíció, aldol-reakció); 

 cikloaddíciók: (Diels–Alder, Simon–Smith) 

 

4.2.1.1. Aszimmetrikus katalitikus hidrogénezés 

Az aszimmetrikus katalitikus redukciók egyik csoportját a homogén katalitikus hidrogénezések 

képviselik. Királis ligandumként legtöbbször foszfinszármazékokat, központi fémként ródiumot vagy 

ruténiumot használnak.  

 

 Részletesen vizsgálták a (Z)-N-acetilfahéjsav-metil-észter (57 = MAC) homogén katalitikus 

redukcióját. Nagyon jó eredményeket értek el ródium katalizátorral, többfajta, többek között 

ferrocénbázisú királis ligandum alkalmazásával. A katalizátort [Rh(COD)L(PPh2)2]Cl in situ állítják 

elő pl. a kereskedelemben kapható [RhCl(COD)]2 (COD = ciklookta-1,5-dién) ródium komplexből és 

a kétfogú királis ligandumból, pl. (58 = L(PPh2)2). Ez a királis ligandum két azonos (S) konfigurációjú 

aszimmetriacentrummal, C2 szimmetriával75, és (Ra) axiális kiralitással rendelkezik. (lásd 4.2-1. ábra) 

FeRh Rh
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Cl-

 

4.2-1. ábra: Királis ródium-komplex katalizátor képződése. Külön színnel jelölve a két komponenst 

 Az így készült kb. 1 mol% katalizátortartalmú oldatot adják hozzá az 57 szubsztrát oldatához. A 

ciklookta-1,5-dién (COD) hidrogén atmoszférában kihidrogéneződik a komplexből, és helyét az 

oldószer foglalja el. A szubsztrát (MAC) ezután szubsztituálja az oldószert és így jön létre a 

szubsztrátot is tartalmazó komplex [Rh(MAC)L(PPh2)2]Cl. A királis ligandum nagymértékű 

aszimmetriája miatt a szubsztrát sztereoszelektíven kötődik a komplexhez. A hidrogénmolekula 

aktiválása a komplex központi atomján megy végbe és dihidro-származék képződéséhez vezet. Az így 

létrejött [RhH2(MAC)L(PPh2)2]Cl komplexen játszódik le a kettős kötés telítése. A redukált metil-(N-

acetil-L-fenilalaninát) végtermék (59) reduktív eliminációja során ideiglenesen két oldószer-molekula 

(pl. metanol, S) lép be ligandumként a komplexbe [RhS2L(PPh2)2]Cl. (lásd 4.2-2. ábra) 

                                                      
75  A C2 szimmetria egyik előnye, hogy a központi ródium(I)-kationhoz történő bármilyen irányú kötődés 

ugyanazt az aszimmetrikus komplexet hozza létre.  
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4.2-2. ábra: Kettős kötés telítése királis ródium-komplex katalizátor segítségével. Külön színnel jelölve 

az egyes komponenseket 

 A két oldószer-molekulát az újabb szubsztrát molekula szorítja ki, újra létrehozva a reaktív 

[Rh(MAC)L(PPh2)2]Cl komplexet. A katalitikus ciklusban ezután a [Rh(MAC)L(PPh2)2]Cl 

[RhH2(MAC)L(PPh2)2]Cl és a [RhS2L(PPh2)2]Cl komplexek vesznek részt. (lásd 4.2-3. ábra) 

[Rh(MAC)L(PPh2)2]Cl

H2

59

[RhH2(MAC)L(PPh2)2]Cl

[RhS2L(PPh2)2]Cl

2 S

2 S

57

 

4.2-3. ábra: Királis ródium-komplex katalizátor segítségével történő kettős kötés telítés katalitikus 

ciklusa 

 A C=C kettős kötés katalitikus redukciója mellett a másik széleskörűen alkalmazott eljárás a 

ketonok karbonilcsoportjának sztereoszelektív katalitikus redukciója. Ezekhez a reakciókhoz 

leggyakrabban a ruténium és az axiális kiralitással, valamint C2 szimmetriával rendelkező BINAP [(S)-

1,1‟-binaftalin-2,2‟-bisz(difenilfoszfán)] (60) komplexét használják katalizátorként. Amikor a 

redukálandó karbonilcsoport mellett másik n-donor csoport (pl. amino-, hidroxil-, vagy másik 

karbonilcsoport, mint például etil-acetoacetát (61)) is van a molekulában, a kiváló sztereoszelektivitás 

(99% ee) eléréséhez nem kell további királis ligandumot alkalmazni. Egyszerű alifás-aromás-ketonok 

(pl. acetofenon (63)) redukciója esetén ellenben további királis ligandumra (pl. az ugyancsak C2 

szimmetriával rendelkező (S,S)-DPEN, (S,S)-1,2-difeniletán-1,2-diaminra) is szükség van hasonló 

szelektivitás eléréséhez. Egyszerű dialkil-ketonok redukciója során még ez esetben sem kielégítő a 

sztereoszelektivitás. (lásd 4.2-4. ábra) 
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4.2-4. ábra: Ketonok sztereoszelektív redukciója (S)-BINAP (60) részvételével kialakított királis 

ruténium-komplex katalizátor segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén 

elemeket kiemeltük. Alsó sorban a katalizátorok láthatóak, külön színnel jelölve az egyes 

komponenseket (S = oldószer) 

 További heteroatomos csoportot is tartalmazó ketonok redukciójakor először a kereskedelemben 

kapható valamelyik, pl. a (S)-[Ru(BINAP)(OAc)2] komplexet poláris oldószerben (pl. metanol, S) 

oldott hidrogén-kloriddal kezelik. Így in situ keletkezik a katalizátor (S)-[RuCl2(BINAP)] komplex két 

oldószer-molekulát is tartalmazó változata, az (S)-[RuCl2(BINAP)S2]. A katalizátort kb. 1 mol% 

mennyiségben tartalmazó oldatot adják az átalakítandó szubsztrát (pl. 61) oldatához, és telítik a 

rendszert hidrogénnel. A katalitikus ciklus során a hidrogénmolekula az (S)-[RuCl2(BINAP)S2] 

komplexszel reagál, és hidrogén-klorid-képződés mellett létrejön az (S)-[RuHCl(BINAP)S2] reaktív 

hidrido-komplex. A két oldószer-molekula helyére belép a szubsztrát, majd átkerül rá a központi 

atomról a hidridion. Ekkor a termék alkoholátként kötődik a központi fématomhoz, miközben a 

hidridion helyét egy oldószer-molekula foglalja el. Az oldatban lévő hidrogén-klorid hatására bomlik a 

terméket tartalmazó komplex, a termék alkoholát protonálódva leválik a komplexről, és a kloridion, 

valamint egy újabb oldószer-molekula részvételével visszakapjuk a (S)-[RuCl2(BINAP)S2] komplexet. 

(lásd 4.2-5. ábra) 
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4.2-5. ábra: Etil-acetoacetát (61) sztereoszelektív redukciója királis ruténium-komplex katalizátor 

segítségével. Katalitikus ciklus. Külön színnel jelölve az egyes komponenseket (S = oldószer) 

 Vizsgáljuk meg az (S)-BINAP aszimmetrikus ligandum C2 szimmetriájának a jelentőségét. 

Ugyancsak ezzel a szimmetriával rendelkeznek az (S)-[Ru(BINAP)(OAc)2], (S)-[RuCl2(BINAP)S2] 

komplexek is. A szimmetria miatt a két acetát ligandum, illetve a két klóratom homotóp viszonyban 

áll egymással. Amikor az (S)-[RuCl2(BINAP)S2] komplex hidrogénmolekulával reagál el, ugyanolyan 

valószínűséggel válik le az ábrán felül, illetve alul ábrázolt homotóp helyzetű klóratom. Az így 

keletkező két (S)-[RuHCl(BINAP)S2] komplex ellenben azonos, a ruténiumatomon és a binaftil-

ligandum 1,1‟-kötésének középpontján átmenő tengely körül 180º-kal elforgatva fedésbe hozhatók. 

Ugyanez igaz a szubsztrátot tartalmazó (S)-[RuHCl(BINAP)(61)] komplexekre is. 

 Tehát a C2 szimmetriából következően, bármelyik klóratom is távozik a hidrogén felvétel során, 

ugyanazok a komplexek jönnek létre, így mindkét esetben ugyanarról az oldalról lép át a hidridion a 

szubsztrátra, azaz mindig ugyanaz a konfigurációjú termék (62) keletkezik. (lásd 4.2-6. ábra) 
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4.2-6. ábra: Etil-acetoacetát (61) sztereoszelektív redukciója királis ruténium-komplex katalizátor 

segítségével. Egyes komplexek szimmetriaviszonyai. Külön színnel jelölve az egyes komponenseket. A 

C2 tengelyt pirossal, az azonos komplexeket fedésbe hozó forgástengelyeket rózsaszínnel jelöltük  

(S = oldószer) 

4.2.1.2. Aszimmetrikus katalitikus redukció 

Az aszimmetrikus katalitikus redukciók másik csoportját a homogén katalitikus hidridtranszferrel 

lejátszódó reakciók képviselik. Redukálószerként boránok, szilánok, sőt szerves hidridforrások 

(transzfer hidrogénezés) is szerepet kaphatnak.  

 

 Boránokkal végrehajtott redukciók aszimmetrikus katalizátoraként legtöbbször királis bórtartalmú 

– pirrolidino[1,2-c][1,3,2]oxazaborolán vázas – heterociklusokat (CBS) használnak. A 

pirrolooxazaborolán váz tercier nitrogénje datív kötést hoz létre a reagens boránnal (melyet pl. 

BH3*THF komplexként lehet a kereskedelemben kapni). A CBS*borán komplexhez kötődik hozzá a 

szubsztrát keton. A létrejövő komplexben a borán egyik hidrogénjének részvételével (hidridhíd) 

hattagú gyűrűs szerkezeti rész jön létre, ahol az oxazaborolán váz bóratomjához kapcsolódó R 

szubsztituens és a keton R1 szubsztituense axiális helyzetet foglal el. A sztereoszelektivitás forrása e 

két axiális szubsztituens között kialakuló sztérikus kölcsönhatás. Ezért ez a módszer alkalmas 

sztérikusan különböző R1 és R2 szubsztituenseket tartalmazó dialkil-ketonok sztereoszelektív 

redukálására is. Minél nagyobb a sztérikus különbség az R1 és R2 szubsztituensek között, annál inkább 
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az a komplex a kedvezményezett, ahol a kisebb sztérikus helyfoglalású szubsztitens foglalja el az 

axiális pozíciót. (lásd 4.2-7. ábra) 
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4.2-7. ábra: Ketonok sztereoszelektív redukciója királis pirrolidino[1,2-c][1,3,2]oxazaborolán vázas 

(CBS) katalizátor segítségével. Katalitikus ciklus. Külön színnel jelölve az egyes komponenseket. Alsó 

sorban a sztereoszelektivitást vezérlő sztérikus kölcsönhatást ábrázoltuk 

 A sztérikus irányító hatás növelése érdekében növelni lehet az R-csoport méretét, illetve 

szubsztituálatlan borán helyett nagy térigényű borán származékot célszerű használni. Így valósították 

meg pl. az 1-(triizopropilszilil)okt-1-in-3-on (63) sztereoszelektív redukcióját 66 alkohollá 98%-os 

termeléssel és 97%ee enantiomerfelesleggel, katalizátorként 1-(trimetilszililmetil)-3,3-

difenilpirrolidino[1,2-c][1,3,2]oxazaborolánt (64), reagensként benzo[1,3,2]dioxaborolt (65) 

használva. A katalizátort 67 és 68 reakciójával állították elő. (lásd 4.2-8. ábra) 

 

 Telítetlen észterek (pl. 69 és 70) C=C kettős kötésének sztereoszelektív redukcióját valósították 

meg nátrium-[tetrahidrido-borát] (NaBH4) redukálószer és in situ előállított aszimmetrikus kobalt 

komplex katalizátor alkalmazásával. A 94%ee enantiomerfelesleggel kapott termékek (71 és 72) 

sztereoszerkezete az olefinkötés sztereoszerkezetétől függött. Királis ligandumként a C2 szimmetriával 

rendelkező 73a és 73b virtuális tautomer elegyet képző bisz(pirrol) származékot (73) használták. (lásd 

4.2-9. ábra) 

 Az aszimmetrikus transzfer hidrogénezések közül példaként a Meerwein–Ponndorf–Verley 

reakció egy változatát mutatjuk be. Katalizátorként a szokásos alumínium-triizopropoxid helyett egy 

királis szamárium vegyületet (74) használtak. Ezen az úton 97%ee enantiomerfelesleggel redukálták a 

2-klóracetofenont (75) (R)-1-(2-klórfenill)etanollá (76). (lásd 4.2-10. ábra) 



148 Sztereoszelektív szintézisek 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

C5H11

O

Si

N B

O

H

NH
OH

H

HO B

OH

Si

Si

+

O

BH

O

N B

O

H

B

H
O Si

O

O

Si

N
B

O

H

Si

O

O

Si

O H
B

63

64

65

64

67 68

Si

HO H

66

 

4.2-8. ábra: Alifás keton (63) sztereoszelektív redukciója királis  

pirrolidino[1,2-c][1,3,2]oxazaborolán vázas (CBS) katalizátor(64) segítségével.  

Külön színnel jelölve az egyes komponenseket 
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4.2-9. ábra: Telítetlen észterek (69 és 70) sztereoszelektív redukciója királis kobalt komplex 

katalizátor segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük. Alsó 

sorban a 73 királis ligandum két egymásba C2 művelettel átforgatható tautomerjét ábrázoltuk.  
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4.2-10. ábra: Aromás keton (75) sztereoszelektív redukciója királis szamárium katalizátor segítségével 

kiváltott transzfer hidrogénezéssel. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket 

kiemeltük. Alsó sorban a 74 királis katalizátort ábrázoltuk.  

4.2.1.3. Aszimmetrikus katalitikus epoxidálás 

A sztereoszelektív oxidációk közül az egyik legismertebb az allil-alkohol származékok Sharpless-

módszer szerinti epoxidálása. Oxidálószerként peroxolokat, leggyakrabban terc-butil-hidroperoxidot 

(TBHP)76 használnak. A katalizátort in situ állítják elő titán-tetraizopropoxidból és a C2 szimmetriával 

rendelkező dietil-(L- vagy D-tartarát)-ból (DET). A módszer előnye, hogy egyszerű olcsó reagensekből 

in situ előállítható a katalizátor mindkét enantiomerformája (lásd 4.2-11. ábra), így tetszés szerint 

szabályozhatjuk a létrejövő aszimmetriacentrumok konfigurációját. 

                                                      
76  A TBHP szisztematikus neve 2-metilpropán-2-peroxol. 
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4.2-11. ábra: A Sharpless-epoxidálás in situ előállított katalizátorának enantiomer formái77  

 Az aktív kétmagvú titán-komplexek [(R,R)-DET*Ti(OiPr)2]2, illetve [(S,S)-DET*Ti(OiPr)2]2, 

melyek két mol Ti(OiPr)4 és két mol azonos konfigurációjú DET (négy mol izopropil-alkohol 

kilépésével lejátszódó) reakciójában képződnek, szintén C2 szimmetriával rendelkeznek.  

 2 (R,R)-DET + 2 Ti(OiPr)4 → [(R,R)-DET*Ti(OiPr)2]2 + 4 iPrOH  

 2 (S,S)-DET + 2 Ti(OiPr)4 → [(S,S)-DET*Ti(OiPr)2]2 + 4 iPrOH  

 A kétmagvú titán-komplex egyik titán-atomján78 játszódik le ezután a katalitikus reakció, mind az 

allil-alkohol, mind a TBHP további két izopropil-alkoholt kiszorítva, alkoholátként komplexálódik 

ezen a centrumon. 

 Akirális primer allil-alkoholokat (pl. 77) a komplexáló DET konfigurációjának megválasztásával 

tudjuk a megfelelő konfigurációjú 90–98%ee enantiomerfeleslegű epoxiddá (pl. 78 és 79) átalakítani. 

(lásd 4.2-12. ábra) 
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4.2-12. ábra: Primer allil-alkohol (77) sztereoszelektív epoxidálása királis titán komplex katalizátor 

segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük 

 Királis primer allil-alkoholok (pl. 80) esetén a komplexáló DET konfigurációjától függően érvé-

nyesül a kettős aszimmetrikus indukció. (Vö. 4.1.1.3. fejezet) Királis katalízis nélkül az epoxidálás 

kedvezményezett iránya „anti”, azaz a 82 epoxid lesz a kb. 70%-os arányban képződő főtermék. A 

(+)-DET a 81, míg a (–)-DET a 82 termékképződését segíti elő. (Vö. 4.2-12. ábra) Ha a katalizátor és 

a szubsztrát szelektivitása ellentétes, ez a katalizátor irányító hatását lerontja, és a 81 diasztereomer 

kb. 90% de tisztasággal keletkezik. Ha ellenben a katalizátor és a szubsztrát szelektivitás is ugyanazt a 

terméket preferálja, a 82 diasztereomer 98% de tisztaságú lesz. (lásd 4.2-13. ábra) 

                                                      
77  Jelölések: etoxikarbonil-csoport: E = EtOOC; izopropoxi-csoport: Oi = iPrO 
78  A C2 szimmetria miatt mindegy, melyik titánatom lesz a reakciócentrum. 
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4.2-13. ábra: Királis primer allil-alkohol (80) sztereoszelektív epoxidálása királis titán komplex 

katalizátor segítségével. A diasztereoszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük. 

Kettős aszimmetrikus indukció: Felső sor: királis katalizátor nélkül (szubsztrátszelektivitás). Középső 

sor: a szubsztrát és a királis katalizátor szelektivitása ellentétes (mismatched pair). Alsó sor: a 

szubsztrát és a királis katalizátor szelektivitása azonos (matched pair). 

 Racém szekunder allil-alkoholok (pl. 83) esetén a komplexáló diizopropil-(L- vagy D-tartarát) 

(DIPT) konfigurációjától függően csak az egyik enantiomer epoxidálódik. Ezt a folyamatot nevezzük 

kinetikus rezolválásnak. (Vö. 4.2.1.6. fejezet) Szekunder allil-alkoholok esetén a Sharpless-epoxi-

dálás kizárólag az „anti”-oldalról történik. A királis katalizátor azzal az enantiomerrel fog elreagálni, 

amelynél a katalizátor sztereoszelektivitása az anti-epoxid képzésének felel meg. (lásd 4.2-14. ábra) 
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4.2-14. ábra: Racém szekunder allil-alkohol (83) sztereoszelektív epoxidálása királis titán komplex 

katalizátor segítségével. A diasztereoszelektív módon keletkező új (rózsaszín), illetve megmaradó (kék 

és sárga) sztereogén elemeket kiemeltük. Kinetikus rezolválás: Felső sor: királis katalizátor nélkül 

(szubsztrátszelektivitás). Középső sor: a katalitikus rendszer az (S)-alkohollal reagál el gyorsabban, 

az (R)-alkohol változatlanul megmarad. Alsó sor: a katalitikus rendszer az (R)-alkohollal reagál el 

gyorsabban, az (S)-alkohol változatlanul megmarad 
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 Királis katalízis nélkül az epoxidálás kedvezményezet iránya „syn”, azaz a 85 epoxid lesz a 62%-

os arányban képződő főtermék.79 A királis katalizátorral végrehajtott kinetikus rezolválások során az 

oxidálószert 0,6 ekvivalens mennyiségben adagolták a reakcióelegyhez.80 A kinetikus rezolválási 

reakciókat 50% konverziófok elérésekor állították le. Külön vizsgálták a megmaradó izomer allil-

alkoholok, illetve az elreagált izomerből keletkező epoxidok enantiomertisztaságát és 

diasztereomerarányát. A 45%-os termeléssel81 kinyert el nem reagált (1R)-83, illetve (1S)-83 allil-

alkoholok enantiomertisztasága a mérési hibahatáron belül 100%-os volt. Az ugyancsak kb. 45%-os 

termeléssel kinyert termék epoxidokat ellenben 3%-os mennyiségben szennyezte a 85 diasztereomer 

epoxid. E diasztereomer szennyezés okozója az, hogy a szubsztrát és a katalizátorszelektivitás 

egymással ellentétes hatású, míg a szubsztrátszelektivitása a „syn” 85, addig a királis katalizátor az 

„anti” 84 epoxid keletkezését segíti elő. (lásd 4.2.1.3.4. ábra) 

 

 Külön kísérletben vizsgálták a kinetikus rezolválás lehetőségét létrehozó reakciósebesség-

különbség arányát. Ekkor nem a racém, hanem az optikailag tiszta (1S)-83, illetve (1R)-83 allil-

alkoholokat oxidálták királis katalizátor segítségével, a teljes konverzió eléréséig. Amikor a (+)-DIPT 

tartalmú katalizátor szelektivitásának megfelelő (1S)-83 izomert reagáltatták, 15 h alatt játszódott le a 

reakció, és 96% de tisztaságú epoxidot eredményezett. Amikor a lassabban reagáló (1R)-83 izomert 

reagáltatták a (+)-DIPT tartalmú katalizátor jelenlétében, 6 nap alatt játszódott csak le a reakció, a 

királis katalizátor nélküli reakcióhoz hasonló diasztereoszelektivitással.82 (lásd 4.2-15. ábra) 
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4.2-15. ábra: Királis szekunder allil-alkoholok (83) sztereoszelektív epoxidálása királis titán komplex 

katalizátor segítségével. A diasztereoszelektív módon keletkező új (rózsaszín), illetve megmaradó (kék) 

sztereogén elemeket kiemeltük. Felső sor: gyors rakció (f), alsó sor: lassú rakció (s).  

Reakciósebesség arány: kf/ks = 104 

 Az előzőekben ismertetett Sharpless-módszerrel nem valósítható meg a katalizátorral nem 

komplexálódó, funkcióscsoportot nem tartalmazó olefinek aszimmetrikus epoxidálása. Az ilyen célra 

is alkalmas Jacobsen-katalizátor (86) szerkezete, és működése a citokróm P-450 enzim prosztetikus 

csoportját képező metallo-porfirinre hasonlít. (lásd 4.2-16. ábra) 

                                                      
79  Királis katalízis nélkül a racém kiindulási anyagból racém termékek képződnek. Az ábrán csak az egyik 

enantiomert tüntettük fel. 
80  Elméletileg 0,5 ekvivalens reagensmennyiséggel történne a kinetikus rezolválás, a 0,1 ekvivalens felesleget 

azért alkalmazták, mert e nélkül a reakcióidő jelentősen megnőtt volna.  
81  Kinetikus rezolválásnál az elmérhető maximális termelés 50%.  
82  A kísérleti adatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy míg a királis katalizátor a királis katalizátorral 

kedvezményezetten komplexálódó (1S)-83 izomer átalakulásának a sebességét kb. 100-szorosára növelte, és 

egyben meghatározó befolyással volt a termék szteroszerkezetére is, addig a királis katalizátorral nem, vagy 

alig komplexálódó (1R)-83 izomer lassú (feltehetően nem katalizált) reakciója a királis katalizátor nélküli 

reakció szubsztrátszelektivitásának megfelelő termékarányát eredményezte. 
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4.2-16. ábra: A citokróm P-450 prosztetikus csoportjának, illetve a két enantiomer aszimmetrikus 

szalén-mangán-komplex katalizátornak a szerkezete83 

 A katalizátorok ábrán látható oxidált alakjai, melyek a kereskedelemben kapható a C2 

szimmetriával rendelkező katalizátorból és az oxidálószerből (pl. NaOCl) a reakcióelegyben in situ 

képződnek, oxidálják az olefineket. Minél jobban különbözik az olefin két oldalán helyet foglaló 

szubsztituensek térigénye, annál sztereoszelektívebb az átmeneti állapot kialakulása, ezért elsősorban 

az olefinek cisz izomerjeivel értek el jó eredményeket. Tovább nő a szelektivitás, ha az olefinkötés 

kevésbé mozgékony gyűrűben foglal helyet. (lásd 4.2-17. ábra) 

87 88 (84% ee)

O

89 90 (20% ee)

O

91 92 (91% ee)

O

 

4.2-17. ábra: Olefinek (87, 89, 91) sztereoszelektív epoxidálása királis mangán komplex katalizátorok 

segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük 

                                                      
83 Az ábrán az (S,S)-(+)- és (R,R)-(–)-[N,N′-bisz(3,5-di-terc-butilszalicilidén)-1,2-ciklohexándiamino]mangán(III)-

klorid katalizátorok oxidált alakjai láthatóak. 
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 Az olefinek oxidálásával nyerhető epoxidok nukleofilekkel történő kinyitásánál további komplex 

szelektivitási (regio- és sztereoszelektivitás) problémák léphetnek fel. Megfelelő katalizátorok 

alkalmazásával e reakciók regio- és sztereoszelektívvé tehetők. A Sharpless-epoxidálással kapott 

epoxi-alkoholok szelektív kinyitását ugyancsak a titán-tetraizopropoxiddal lehet katalizálni.84 A 

katalízis eredményeként a nukleofil reagens támadása regioszelektíven a hidroxilcsoporttól távolabbi 

pillératomon, és sztereoszelektíven inverzóval játszódik le. (lásd 4.2-18. ábra) 
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4.2-18. ábra: Epoxi-alkoholok (93) regio- és sztereoszelektív reakciója nukleofil azid-anionnal titán 

katalizátor segítségével. Az invertálódó (rózsaszín) és a megmaradó (sárga) sztereogén elemeket 

kiemeltük. 

 Akirális mezo-epoxidok sztereoszelektív kinyitását (deszimmetrizálás) a 86-al analóg króm- 

vagy kobalttartalmú Jacobsen-katalizátorokkal (96, 97, 98) lehet kiváltani. (lásd 4.2-19. ábra) 
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4.2.-19. ábra: Aszimmetrikus szalén-króm- és kobalt-komplex katalizátorok szerkezete.85 

                                                      
84  Mivel a Sharpless-epoxidálással kapott epoxi-alkoholok királis molekulák, a szelektivitás eléréséhez nincs 

szükség királis katalizátorra. 
85 Az ábrán látható katalizátorok: 

– (R,R)- és (S,S)-[N,N′-bisz(3,5-di-terc-butilszalicilidén)-1,2-ciklohexándiamino]króm(III)-azid; 

– (R,R)-[N,N′-bisz(3,5-di-terc-butilszalicilidén)-1,2-ciklohexándiamino]króm(III)-klorid; 
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 Például a 3,6-dioxabiciklo[3.1]hexán (99), (R,R)-97 komplexszel katalizált trimetilszilil-aziddal 

történő, felnyitása 97%ee enantiomerfelesleggel szolgáltatja a 100 terméket. (lásd 4.2-20. ábra)  
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4.2-20. ábra: Szimmetrikus epoxid aszimmetrikus szalén-króm-komplex katalizátorral történő 

sztereoszelektív reakciója. Az invertálódó (rózsaszín) és a megmaradó (sárga) sztereogén elemeket 

kiemeltük 

 Benzoát anionnal történő reakciót legjobb hatékonysággal az (S,S)-98 komplexszel tudták 

katalizálni, a fenantrén vázat tartalmazó 101 mezo epoxidból 94%ee enantiomerfeleslegű 

monoacilezett diolt (102) kaptak. Monociklusos mezo epoxidokat kisebb enantioszelektivitással tudtak 

csak kinyitni. A mezo-ciklohexén-oxid (103) reakciója csak 76%ee enantiomerfeleslegű terméket 

eredményezett, a termék enantiomerfeleslege ellenben háromszori átkristályosítással 98%ee értékre 

volt emelhető.86 (lásd 4.2-21. ábra) 
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4.2-21. ábra: Szimmetrikus epoxid aszimmetrikus szalén-kobalt-komplex katalizátorral történő 

sztereoszelektív reakciója. Az invertálódó (rózsaszín) és a megmaradó (sárga) sztereogén elemeket 

kiemeltük 

 Jacobsen és munkatársai a szalén-komplexeket (96) terminális racém epoxidok kinetikus 

rezolválására is felhasználták. A trimetilszilil-aziddal történő felnyitás a racém epoxid (105) az 

aszimmetrikus katalizátor által kedvezményezett enantiomerjének láncvégi szénatomján 

regioszelektíven játszódott le. Mind az elreagált izomerből keletkező azidszármazékot (106), mind az 

el nem reagált epoxidot (105) jó termeléssel, nagy enantiomertisztasággal nyerték ki a 

reakcióelegyből. (lásd 4.2-22. ábra) 

                                                                                                                                                                      
– (S,S)-[N,N′-bisz(3,5-di-terc-butilszalicilidén)-1,2-ciklohexándiamino]kobalt(II). 
86  A háromszori átkristályosítás összesen 25%-os anyagveszteséget okozott. Azaz a nyerstermékben lévő 12% (S,S)-104 

izomer mellett kb. ugyanennyi (R,R)-104 izomer is az oldatban maradt, hiszen akirális oldószerben a két enantiomeralak 

oldhatósága azonos. 
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4.2-22. ábra: Racém terminális epoxid (105) sztereoszelektív reakciója királis szalén-króm-komplex 

katalizátor segítségével. Az elreagáló (rózsaszín), illetve megmaradó (sárga) sztereogén elemeket 

kiemeltük. Kinetikus rezolválás: Felső sor: a katalitikus rendszer az (S)-epoxiddal reagál el 

gyorsabban, az (R)-epoxid változatlanul megmarad. Alsó sor: a katalitikus rendszer az (R)-epoxiddal 

reagál el gyorsabban, az (S)-epoxid változatlanul megmarad. 

4.2.1.4. Aszimmetrikus katalitikus diolképzés 

Az aszimmetrikus epoxidálás mellett a másik gyakran használt aszimmetrikus katalitikus oxidáció az 

olefinek diolokká történő oxidálása (aszimmetrikus dihidroxilálás). A módszer a már régóta ismert 

OsO4-dal katalizált cisz-specifikus reakció enantioszelektív kiterjesztése. Számtalan oxidálószer és 

királis ligandum közül a Sharpless által bevezetett kálium-[hexacianoferrát(III)] oxidálószert és a 

kinin alkaloid-bázisú a C2 szimmetriával rendelkező ligandumokat – (DHQD)2PHAL és (DHQ)2PHAL 

– használják széles körben. (lásd 4.2-23. ábra)  
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4.2-23. ábra: Aszimmetrikus (DHQD)2PHAL és (DHQ)2PHAL ligandumok.87 

 Az aszimmetrikus oxidációt végrehajtó oxidált katalizátorkomplex a reakcióelegyben in situ jön 

létre. A kálium-ozmiátot az oxidálószer oxidálja ozmium-tetroxiddá, amelyhez hozzákötődik a királis 

ligandum [OsO4*L]. Ez a királis komplex köti meg sztereoszelektíven az olefint (A), miközben 

                                                      
87  Az ábrán látható ligandumokat AD-mix- és AD-mix- néven, a reagensekkel {K2CO3, K3[Fe(CN)6]} és a 

pre-katalizátorral {K2OsO4*2(H2O)} együttes kiszerelésben hozzák kereskedelmi forgalomba. A keverékek 

tartalma: 1,6 mmol (DHQD)2PHAL vagy (DHQ)2PHAL, 498,8 mmol K2CO3, 498,8 mmol K3[Fe(CN)6] és 

0,7 mmol K2OsO4*2(H2O). 



4. Sztereoszelektív reakciók alkalmazása 157 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

dioláttá (AO2) oxidálja. Ezt a terméket diolát ligandumként kötő komplexet [AO2OsO2*L] oxidálja 

újra az oxidálószer. Az így létrejött komplex [AO2OsO3*L] a közeg víztartalmával elreagálva 

eredményezi az A(OH)2 termék diolt és az [OsO4*L] komplexet, újra indítva a katalitikus ciklust. (lásd 

4.2-23a. ábra) 

 

4.2.-23a. ábra:  Az aszimmetrikus oxidáció katalizátorának in situ képződése (1. és 2. lépés), valamint 

katalitikus ciklusa (3., 4. és 5.) lépések) 

 A Sharpless által bevezetett AD-mix- és AD-mix- néven forgalomba hozott katalizátorpár 

előnye, hogy a két katalizátor ellentétes szelektivitással működik. Míg az AD-mix- keverék 107 

olefinből az (S)-glicerin-származékot (108) hozza létre 91%ee enantiomerfelesleggel, addig 

ugyanebből az olefinből az AD-mix- keverékkel az (R)-izomert lehet előállítani. (lásd 4.2-24. ábra) 
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4.2-24. ábra: Terminális olefin (107) sztereoszelektív oxidációja királis (DHQD)2PHAL-ozmium-

tetroxid-komplex katalizátor segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet 

kiemeltük. 

 Speciális vegyületcsaládokra további katalizátorokat fejlesztettek ki. Álljon itt példaként a transz-

olefinek cisz-dihidroxilálásának egyik legeredményesebb liganduma a C2 szimmetriával rendelkező 

(S,S)-111 bisz(pirrolidin)-származék, mely részvételével az (E)-sztilbént (109) 96%-os termeléssel 

közel 100% enantiomertisztasággal lehetett az (S,S)-1,2-difeniletán-1,2-diollá (110) oxidálni. A 

nagyfokú sztereoszelektivitás oka, hogy a királis ligandum két pirrolidin gyűrűje, és így a két nagy 

térkitöltésű alkilcsoport is, ellentétes térfélen helyezkedik el a komplexben, míg a szubsztrát ezzel 

ellentétes irányultságú pozíciót foglal el. (lásd 4.2-25. ábra) 



158 Sztereoszelektív szintézisek 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

OsO4

109 (S,S)-110

OH

OH
(S,S)-111

N N

H

H

(S,S)-111

N
Os

N

O

OH

H

O

O

 

4.2-25. ábra: Transz-olefin (109) sztereoszelektív oxidációja királis (S,S)-111-ozmium-tetroxid-

komplex katalizátor segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemeket 

kiemeltük. Alsó sorban a királis katalizátorból és az olefinből létrejövő komplexet ábrázoltuk. 

4.2.1.5. A C–C kötés aszimmetrikus katalitikus létrehozása 

Heck-reakciónak nevezzük az aril- és vinil-halogenidek vagy -triflátok palládium-katalizált reakcióját 

aktivált olefinekkel. A reakció során a palládium katalizátor [PdL2] és a halogenid vagy triflát (Ar-X) 

között lejátszódó redox-lépésben (umpolung) keletkező (nukleofil aril- vagy vinilcsoportot tartalmazó) 

komplex [ArPdXL2] addícionálódik az olefinre, majd palládium-hidrid komplex [HPdXL2] 

eliminálódik. A bázis feladata a palládiumkomplex regenerálása. (lásd 4.2-26. ábra) 

[PdL2]
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L

L

O

O
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L

L

O
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L
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113114

iPr2NEt

iPr2EtNH+TfO-

 

4.2-26. ábra: A Heck-reakció katalitikus ciklusa. L: királis ligandum. 

 Királis ligandumként aminoalkoholokból előállítható difenilfoszfinofenilcsoportot tartalmazó 

oxazolinszármazékokat (pl. 115) használnak. A ligandumot kétlépéses reakcióban állítják elő. A 

királis aminoalkoholt (116) o-fluorbenzaldehiddel (117) kondenzáltatják, majd SNAr reakcióval építik 

be a difenilfoszfino csoportot. (lásd 4.2-27. ábra) 
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4.2-27. ábra: A Heck-reakció királis ligandumának szintézise. 

 A katalizátort in situ hozzák létre a keresekedelemben kapható Pd2(dba)3
88 komplexből és a 115 

ligandumból. 112 és 113 aszimmetrikusan katalizált Heck-reakciójában 114 termék 96%ee 

enantiomerfelesleggel keletkezik. (lásd 4.2-28. ábra) 

[Pd2(dba)3]

OTf O O

112 113 114iPr2NEt

+

115

 

4.2-28. ábra: Fenil-triflát (112) és 2,3-dihidrofurán (113) sztereoszelektív Heck-reakciója királis 

(3aR,8bS)-2-[2-(difenilfoszfino)fenil)-3a,8b-dihidro-4,4-dimetil-4H-indeno[1,2-d]-oxazol (115)-

palládium-komplex katalizátor segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet 

kiemeltük 

 Suzuki–Miyaura-reakciónak nevezzük aril-halogenidek vagy -triflátok palládiumkatalizált 

reakcióját arilboronsavakkal. A reakció során a palládium katalizátor [PdL2] és a halogenid vagy triflát 

(Ar-X) között lejátszódó redox-lépésben (umpolung) keletkező (nukleofil arilcsoportot tartalmazó) 

komplexben [ArPdXL2] található anionos csoport az alkalmazott bázis hidroxidionjára cserélődik ki 

[ArPd(OH)L2]. Ez a hidroxidion cserélődik le a következő lépésben az orto-boronát [Ar‟B(OH)3
–] 

arilcsoportjára [ArPdAr‟L2]. Az orto-boronát anion a boronsavból [Ar‟B(OH)2] keletkezik az 

alkalmazott bázis hatására. A két arilcsoportot tartalmazó komplexből biaril (Ar–Ar‟) képződés mellett 

regenerálódik a palládiumkomplex. (lásd 4.2-29. ábra) 

                                                      
88  dba = dibenzilidénaceton (PhCH=CH)2C=O 
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4.2-29. ábra: A Suzuki–Miyaura-reakció katalitikus ciklusa. L: királis ligandum 

 Királis ligandumként pl. glioxálból (122) és a C2 szimmetriával rendelkező királis (S,S)-N-amino-

2,5-difenilpirrolidinből (123) előállítható biszhidrazon-származékot (124) használnak. A ligandumból 

külön lépésben előállított palládium-komplexet (125) adagolják be a Suzuki–Miyaura-reakció 

elegyébe. (lásd 4.2-30. ábra) 
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4.2-30. ábra: A Suzuki–Miyaura-reakció királis ligandumának szintézise. 

 119 és 120 aszimmetrikusan katalizált Suzuki–Miyaura-reakciójában 121 termék 98%ee 

enantiomerfelesleggel keletkezik. (lásd 4.2-31. ábra) 

 

4.2-31. ábra: 1-Brómnaftalin (119) és (2-metilnaftalin-1-il)boronsav (120) sztereoszelektív Suzuki–

Miyaura-reakciója (S,S)-N-amino-2,5-difenilpirrolidinből előállított királis palládium-komplex (125) 

katalizátor segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet (királis tengely) 

kiemeltük 

4.2.1.6. Aszimmetrikus katalitikus Michael-addíciók 

Michael-addíciónak nevezzük az aktivált olefinekre, pl. ,-telítetlen-karbonil-vegyületekre történő 

karbanion addíciót. A Michael-addíciók aszimmetrikus katalízisére nemcsak királis fémkomplex, 

hanem fémet nem tartalmazó királis fázistranszfer- és organokatalizátorokat is alkalmaznak. 

Mindhárom lehetőségre bemutatunk egy-egy példát. 

 

 Ciklohexenon (126) és dietil-cink (127) reakcióját királis rézkomplexekkel katalizálták. Királis 

ligandumként C2 szimmetriával rendelkező foszforamidit-származékot (pl. 128) alkalmazva, a 129 

terméket 98%ee enantiomerfelesleggel kapták. A királis katalizátor 128 ligandumból és réz(II)-

triflátból in situ képződik a Michael-addíció reakcióelegyében. (lásd 4.2-32. ábra) 
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4.2-32. ábra: Ciklohexenon (126) és dietil-cink (127) sztereoszelektív Michael-reakciója (1,1’-binaftil-

2,2’-diil)-{N,N-bisz[(R)-1-feniletil]foszforamidit} (128) tartalmú királis rézkomplex katalizátor 

segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet kiemeltük 

 A királis ligandumot királis 1,1‟-binaftil-2,2‟-diolból (130) és bisz[(R)-1-feniletil]-aminból (131) 

kiindulva állítják elő. (lásd 4.2-33. ábra)  

 

4.2-33. ábra: A Michael-reakció királis ligandumának szintézise 

 Fémet nem tartalmazó királis bifenil-származékot (133, R4N
+*Br–) is használtak Michael-addíció 

katalizátoraként. Dietil-malonát (135) és 1,3-difenilprop-2-én-1-on (134) 133-mal katalizált 

reakciójában 90%ee enantiomerfelesleggel keletkezett a 136 termék. A királis katalizátor működési 

elve, hogy a kation fázistranszfer katalizátorként a bázisos karbonát-aniont beviszi a toluolos oldatba, 

majd a bázis által deprotonált dietil-malonát-anionnal képez ionpárt. A kation C2 szimmetriával 

rendelkezik, ezért a dietil-malonát-anionnal egy erősen aszimmetrikus ionpárt képez, amely a 

difenilpropenon (134) két enantiotóp oldalát nem azonos valószínűséggel támadja meg. (lásd 4.2-34. 

ábra) 

 2 R4N
+*Br– + K2CO3  (R4N

+)2*CO3
2– + 2 KBr  

 (R4N
+)2*CO3

2– + CH2(COOEt)2  R4N
+*–CH(COOEt)2 + R4N

+*HCO3
–  

 134 + R4N
+*–CH(COOEt)2 + R4N

+*HCO3
–  136 + (R4N

+)2*CO3
2–  
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4.2-34. ábra: 1,3-Difenilpropenon (134) és dietil-malonát (135) sztereoszelektív Michael-reakciója  

királis ammóniumsó katalizátor (133) segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén 

elemet kiemeltük 

 Királis organokatalizátorok alakíthatók ki természetes L-aminosavakból kiindulva. Butanal (137) 

és β-nitrosztirol (138) Michael-addícióját pl. prolinamid-származékkal (139) katalizálták. (lásd 4.2-35. 

ábra) 

139

O

+
139 O
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4.2-35. ábra: Butanal (137) és -nitrosztirol (138) sztereoszelektív Michael-reakciója királis 

prolinamid organokatalizátor (139) segítségével. A diasztereo- és enantioszelektív módon keletkező új 

sztereogén elemeket kiemeltük (de=98%, ee>99%) 

 A katalizált reakcióban két sztereogén elem (aszimmetriacentrum) keletkezik, így elvileg négy 

sztereoizomer képződésével számolhatunk. A lehetséges négy sztereoizomer-molekula közül a 

termékelegy majdnem kizárólag (99%-os mértékben) az ábrán látható 140 (2R,3S)-2-etil-3-fenil-4-
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nitrobutanal izomert tartalmazta. Azaz a reakció diasztereo- (szün:anti 99:1) és enantioszelektív (a 

szün termék esetén ee>99%) módon játszódott le. 

 

4.2.1.7. A karbonil-csoport aszimmetrikus katalitikus nukleofil-addíciói  

Fémorganikus reagensek karbonilcsoportra történő enantioszelektív addícióját királis fém-

komplexekkel és organokatalizátorokkal is katalizálhatják. Az organokatalízis egy speciális esete az 

autokatalízis, amikor a keletkező termékmolekula fejt ki katalitikus hatást saját képződésére. 

Mindhárom lehetőségre bemutatunk egy-egy példát. 

 

 Benzaldehid (141) és dietil-cink (142) titán-tetraizopropoxid Lewis-sav reagenssel kiváltott 

reakcióját a Seebach által bevezetett királis TADDOL-ligandumot (143) tartalmazó titánkomplexszel 

(144) katalizálva, 99%-os termeléssel 98%ee enantiomerfelesleggel kapták az (S)-1-fenilpropanolt 

(145). A reakcióelegyben a Lewis-sav titán-tetraizopropoxidot ekvivalens, míg a királis titánkomplexet 

(144), melyet titán-tetraizopropoxidból és a TADDOL-ligandumból (143) külön lépésben állítanak 

elő, katalitikus mennyiségben kell alkalmazni. (lásd 4.2-36. ábra) 
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4.2-36. ábra: Benzaldehid (141) és dietil-cink (142) sztereoszelektív reakciója a Lewis-sav titán-

tetraizopropoxid és a királis TADDOL-titánkomplex (144) segítségével. Az enantioszelektív módon 

keletkező új sztereogén elemet kiemeltük. Felül a királis TADDOL-titán-komplex (144) előállítása 

szerepel 

 A sztereoszelektivitás magyarázata, hogy a királis katalizátor (144) komplexet képez az 

aldehiddel, a reaktív komplexben a TADDOL-ligandum axiális-helyzetű fenilcsoportjai miatt a 

benzaldehid úgy tud elhelyezkedni, hogy csak a Si oldala felől érheti a nukleofil-támadása. A 

TADDOL ligandum C2 szimmetriája miatt a titáncentrum ötödik ligandumát képző aldehid mindkét 

oldali komplexálása ugyanazt a komplex szerkezetet eredményezi. (lásd 4.2-37. ábra) 
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4.2-37. ábra: Benzaldehid (piros) és a királis TADDOL (kék) – titán (zöld)-komplex (144) 

részvételével kialakuló reaktív komplex szerkezete. A bal oldali ábra az aldehid felülről, a jobb oldali 

az alulról történő komplexálását szemlélteti, a két komplex a C2 szimmetria miatt azonos. A nukleofil 

dietil-cink támadása az aldehid hozzánk közelebb lévő Si oldala felől játszódhat le. A TADDOL-

ligandum tőlünk távol eső, a nukleofil hátulról történő támadását sztérikusan lehetetlenné tévő 

dimetil-1,3-dioxolángyűrűjét az áttekinthetőség kedvéért nem ábrázoltuk (Oi = izopropoxi-csoport)  

 Benzaldehid (141) és dietil-cink (142) reakcióját a fémet nem tartalmazó amino-alkohol (146) 

organokatalizátorral katalizálva ugyancsak jó, 97%-os termeléssel 98%ee enantiomerfelesleggel 

kapták az (S)-1-fenilpropanolt (145). (lásd 4.2-38. ábra) 
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4.2-38. ábra: Benzaldehid (141) és dietil-cink (142) sztereoszelektív reakciója (–)-3-exo-

(dimetilamino)izoborneol (146) segítségével. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet 

kiemeltük 

 Az organokatalízis egy speciális esete az autokatalízis, amikor a keletkező termékmolekula fejt 

ki katalitikus hatást saját képződésére. A 2-(3,3-dimetilbut-1-inil)pirimidin-5-karbaldehid (147) és 

diizopropil-cink (148) nem katalizált reakciójában figyeltek fel arra, hogy megismételve a reakciót 

sztochasztikus eloszlással különböző enantiomer-arányú elegyekhez jutottak (4.2-39. ábra). A termék 

1-[2-(3,3-dimetilbut-1-inil)pirimidin-5-il]-3-metilpropán-1-ol (149) enantiomeraránya az egymást 

követő kísérletekben széles tartományban (R:S = 4,5:95,5 – 93:7 között) változott. Mivel a reakcióban 

részt vevő anyagok szimmetrikusak, autokatalízis nélkül racém elegyeknek kellett volna képződniük. 

A valóságban 33–91% ee között változtak az egyes kísérletek eredményei, de racém89 elegy egyik 

kísérletben sem keletkezett. A nagyobb számú (37 db) kísérlet során az enantiomerek egyforma 

valószínűséggel keletkeztek, 19 kísérletben az (S)-149, 18 kísérletben az (R)-149 lett a többségi 

komponens (4.2-40. ábra). Ha mind a 37 kísérleti termékelegy eredményét összegezzük, közel racém 

elegy90 összetételt kapunk. Bizonyították, hogy a 149 molekula valamelyik enantiomerjének a jelenléte 

gyorsítja fel saját képződését a másik enantiomer képződésének rovására.91  

                                                      
89  Racémhez közeli összetétel sem keletkezett egyetlenegy kísérletben sem. (lásd 4.2-40. ábra, bal) 
90  A kísérletek számának növelésével az összesített eredmény a racém összetételt közelíti. (lásd 4.2-40. ábra, 

jobb) 
91  Ha a reakció előtt a 147 aldehidhez a termék 149 alkohol valamelyik enantiomerjét 510-5 %ee 

enantiomerfeleslegben tartalmazó mintáját adták katalitikus mennyiségben, a lejátszódó reakcióban 99,5%ee 
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 A katalitikus hatást a termék alkohol cinkvegyülete (150) fejti ki. (lásd 4.2-39. ábra) 
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4.2-39. ábra: 2-(3,3-dimetilbut-1-inil)pirimidin-5-karbaldehid (147) és diizopropil-cink (148) 

autokatalitikus sztereoszelektív reakciója. Az enantioszelektív módon keletkező új sztereogén elemet 

kiemeltük. Felül a katalitikus hatást kifejtő királis cinkkomplex (150) képződése szerepel 

                                                                                                                                                                      
enantiomerfelesleggel képződött az az enantiomer alkohol (149), amely a katalitikus minta többségi 

komponense volt. 
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4.2-40. ábra: 2-(3,3-dimetilbut-1-inil)pirimidin-5-karbaldehid (147) és diizopropil-cink (148) 

autokatalitikus sztereoszelektív reakciója. A bal oldali ábrán az egyes kísérletek optikai termelése, a 

jobb oldali ábrán a kísérletek összesített optikai termelése látható 

 Matematikai modellezéssel megállapították, hogy a szimmetrikus molekulák közötti tükörképi 

párokat eredményező reakciók során sztochasztikusan keletkeznek az egyes enantiomerek. Ebből az 

következik, hogy e reakciók kezdeti92 szakaszában viszonylag nagy különbség lehet a két enantiomer 

molekuláinak darabszámában. Pl. 100 000 molekula átalakulása után a legnagyobb valószínűséggel 

olyan elegyek képződnek, amelyben az egyik enantiomerből 212-vel több molekula van, mint a 

másikból (50106:49894 arány, ami 0,21%ee–nek felel meg). Az idő előrehaladtával, a 

termékmolekulák számának növekedésével egyenlítődik ki a két enantiomer molekuláinak számában 

fennálló különbség.93 Mivel a 150 cink-komplex már 0,00005 % ee esetén is kifejti autokatalitikus 

hatását, könnyen belátható, hogy a sztochasztikus viselkedés alapján a reakciók kezdeti szakaszában 

rendelkezésre áll az az enantiomerfelesleg, ami elégséges az autokatalízis létrehozására.  

 

 Az autokatalízis felfedezésének fontos szerepe lehet az élővilágot felépítő molekulák 

aszimmetriája kialakulásának a megértésében.  

 

4.2.1.8. Aszimmetrikus katalitikus cikloaddíciók  

A Mukaiyama által kidolgozott aszimmetrikusan katalizált aldolreakció során a külön elkészített szilil-

enol-étert (pl. 151) reagáltatják királis katalizátor jelenlétében az aldehidkomponenssel (pl. 152). A 

királis katalizátor–reagens komplex három komponensből, a Lewis-sav ón(II)-triflátból, a királis 

diamin (pl. 153) ligandumból és a reagens tributil-ón-fluoridból in situ jön létre. A reakció reaktív 

komplexében a királis diamin ligandumot tartalmazó Lewis-sav központi fématomjához kötődik az 

aldehid komponens, míg a Lewis-sav triflátcsoportjának egyik oxigénje a tributil-ón-fluorid központi 

fématomjához kapcsolódik. A tributil-ón-fluorid fluoratomja a szilil-enol-éter szilíciumatomjára 

támadva növeli az enol nukleofilitását, amely π-elektronfelhője az aldehid karbonil-szénatomjára 

támadva zárja be a reaktív komplex gyűrűs szerkezetét. (lásd 4.2-41. ábra) 

                                                      
92  A jelenlegi technikai feltételekkel nem vizsgálható, nagyon rövid idejű szakasz, kb. 1 femtoszekundum (10–15 

s).  
93  Valójában a két enantiomer molekuláinak a száma sosem egyezik meg pontosan, de pl. 1 mol anyag (61023 

db molekula) átalakulása után a két enantiomer molekuláinak száma közötti néhány száz db-os különbség 

már mérhetetlenül kis (kb. 10–19 – 10–20 % ee) eltérést okoz a racém összetételtől. 
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4.2-41. ábra: Diasztereo- és enantioszelektív aldolreakció. Az enantioszelektív módon keletkező új 

sztereogén elemeket kiemeltük. Felül az S-etil-propántioát szilil-enol-éteréből (151, rózsaszín), 

benzaldehidből (152, piros), N-[(N-metilpirrolidin-2-il)metil]naftalin-1-aminból (153, kék), ón(II)-

triflátból (zöld) és tributil-ón-fluoridból (türkiz) összeálló reaktív komplex szerkezete 

 A katalizált aldolreakció során nemcsak a szilil-enol-éter bomlik el a fluorid támadásának 

hatására, hanem a két ónvegyület is elreagál. Így mind a két ónvegyületet, sőt célszerűen a királis 

diamint is ekvivalens mennyiségben kell bemérni a reakcióelegybe. A katalizált aldolreakció 100%-os 

mértékben syn diasztereoszelektív, és az egyetlen termék (154) nagyobb, mint 98%ee 

enantiomerfelesleggel keletkezett. 

 

 Nagyon sokféle egyéb fémkomplex és aminosav alapú organokatalizátort is alkalmaztak aldol 

reakciók aszimmetrikus katalízisére, ezek közül most egyet emelnénk ki: a királis ionos folyadék, mint 

aszimmetrikus közeg, által katalizált folyamatot. 

 

 Az ionos folyadékok stabil aromás heterociklusos kationok és stabil anionok szobahőmérsékleten 

folyékony halmazállapotú ionos vegyületei, pl. (N-etil-N‟-metilimidazolium)-hexafluorofoszfát. Ionos 

folyadék és apoláros szerves oldószer által alkotott kétfázisú rendszer előnye, hogy a katalitikus hatást 

kifejtő ionos folyadék és a szerves anyagokat (termékek és kiindulási anyagok maradéka) tartalmazó 

szerves oldat elválasztása egyszerűen megoldható, és az ionos folyadék a következő reakcióba 

visszaforgatható. Amennyiben az aszimmetrikus katalízist kifejtő aminosav alapú organokatalizátort 

kovalens kötéssel hozzákötik az ionos folyadék molekuláihoz, a katalizátor visszaforgatása is 

megoldottá válik.  

 

 Megvalósították hidroxiaceton (155) és különféle aromás aldehidek, pl. 2-klórbenzaldehid (156), 

királis ionos folyadék (157), mint organokatalizátor, által katalizált reakcióját toluolban. (lásd 4.2-42. 

ábra) 
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4.2-42. ábra: Regio-, diasztereo- és enantioszelektív aldol-reakció. Az enantioszelektív módon 

keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük. Felül az ionos folyadék imidazolium-hexafluorofoszfát 

(zöld), L-treonin (rózsaszín), és királis segédcsoportból (kék) részekből összeállított királis 

organokatalizátor (157) szerkezete 

 A reakció a hidroxiaceton (155) két oldala vonatkozásában 100%-os regioszelektivitással, a syn 

(158) és anti (159) termékarány tekintetében 94% de diasztereoszelektivitással, és a syn (158) termék 

vonatkozásában 97%ee enantiomerfelesleggel játszódott le.  

 

4.2.1.9. Aszimmetrikus katalitikus Simmons–Smith-reakció 

Simmons–Smith-reakciónak nevezzük olefinek és dijódmetán fém cink által kiváltott, ciklopropán-

származékokat eredményező reakcióját. A reakció formálisan az olefin és a dijódmetánból in situ 

keletkező karbén cikloaddíciója, de valójában a reakció során nem keletkezik karbén, az aktív reagens 

a dijódmetánból in situ keletkező cink-organikus vegyület (a) reakció). Reaktív cink-organikus 

vegyületet újabban dijódmetán és dietil-cink reakciójával állítják elő (b) reakció): 

 a) I–CH2–I + Zn  I–CH2–Zn–I  

 b) I–CH2–I + Et–Zn–Et  I–CH2–Zn–Et + Et–I  

 Királis ligandumként a C2 szimmetriával rendelkező bisz-szulfonamidot (160) lehet felhasználni, 

amelyből dietil-cinkkel (161) elreagálva in situ jön létre a katalitikus hatást kifejtő komplex. A 

katalitikus rendszer allil-alkohol származékok (pl. (E)-3-fenilprop-2-én-1-ol, 162) ciklopropanálására 

használható fel, mert a reaktív komplex létrejöttéhez szükséges, hogy az olefin komponensből is cink-

vegyület jöjjön létre dietil-cink (161) jelenlétében. (lásd 4.2-43. ábra) 
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4.2-43. ábra: Diasztereospecifikus és enantioszelektív Simmons–Smith-reakció. Az enantioszelektív 

módon keletkező új sztereogén elemeket kiemeltük. Felül a reaktív komplex képződéséhez szükséges 

cink-organikus vegyületeket létrehozó in situ végbemenő folyamatok. Középen a raktív komplex 

szerkezete. Alkotórészei: etil-jódmetil-cink (zöld), etil-cink-(3-fenilprop-2-én-1-olát) (rózsaszín), és 

királis segédcsoport (kék). A ciklopropángyűrű két létrejövő kötését piros szaggatott vastag vonal 

jelöli 

 A reakció során először az allil-alkohol komponens (162) és a királis ligandum (160) elegyét 

reagáltatják el dietil-cinkkel (161), majd az így létrejött komplexoldathoz94 adagolják hozzá a 

dijódmetánból (163) dietil-cinkkel (161) külön létrehozott reaktív cink vegyület oldatát.95 A 99%-os 

termeléssel végbemenő reakció mechanizmusa alapján cisz-diasztereospecifikus, és az aszimmetrikus 

katalízis 89%ee enantiomerfelesleggel eredményezte a (164) jelű többségi enantiomert. 

 

                                                      
94  A 4.2-43. ábrán kékkel és rózsaszínnel jelölt részt tartalmazó komplex oldata. 
95  A 4.2-43. ábrán zölddel jelölt etil-jódmetil-cink oldata. 
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4.2.1.10. Aszimmetrikus katalitikus Diels–Alder-reakció 

Aszimmetrikus Diels–Alder-reakciókat változatos katalizátor rendszerekkel hajtanak végre. Az 

alábbiakban néhány C2 szimmetriával rendelkező katalitikus rendszer hatékonyságát hasonlítjuk össze 

az N-(E)-krotonoil-oxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-reakciójában kapott 

eredmények alapján. (lásd 4.2-44. ábra) 
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4.2-44. ábra: Az N-(E)-krotonoiloxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-

reakciójának lehetséges termékei. Endo-adduktok (168a és 168b), exo-adduktok (169a és 169b) 

 Az N-(E)-krotonoil-oxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-reakcióját a más 

aszimmetrikus reakciókban is sikerrel használt titán-TADDOL komplexszel (144) (lásd 4.2-45. ábra) 

katalizálva 90%-os termeléssel, 82% de endo szelektivitással, és az endo-adduktra vonatkozóan 

91%ee enantiomerfelesleggel kapták a 168a főterméket. 
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4.2-45. ábra: Az N-(E)-krotonoiloxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-

reakciójához használt királis TADDOL-titán-komplex (144) előállítása 

 Az N-(E)-krotonoil-oxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-reakcióját a királis 

(R)-1,1‟-binaftil-2,2‟-diolból (170) itterbium-trifláttal előállított lantanida-vegyületnek (171) az 

akirális 3-fenilpentán-2,4-dionnal (172) képzett komplexével (lásd 4.2-46. ábra) is katalizálták. A 

reakcióban 83%-os termeléssel, 86%de endo szelektivitással, és az endo-adduktra vonatkozóan 81%ee 

enantiomerfelesleggel kapták a 168b főterméket. Érdekes, hogy ennek a lantanida katalizátornak az 

enantioszelektivitása erőteljesen függ az akirális ligandum szerkezetétől. Más ligandum esetén a 168a 

enantiomer lett a főtermék. 
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4.2-46. ábra: Az N-(E)-krotonoiloxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-

reakciójához használt királis lantanida-katalizátor (171) előállítása, valamint a katalizátorral 

komplexet képző akirális ligandum (172) szerkezete 

 Az N-(E)-krotonoil-oxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-reakcióját a királis 

bisz-szulfonamidból (173) trimetil-alumíniummal (174) előállított alumínium-vegyülettel (175) (lásd 

4.2-47. ábra) katalizálva 88%-os termeléssel, 92%de endo szelektivitással, és az endo-adduktra 

vonatkozóan 94%ee enantiomerfelesleggel kapták a 168a főterméket. 
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4.2-47. ábra: Az N-(E)-krotonoiloxazolidin-2-on (166) és ciklopentadién (167) Diels–Alder-

reakciójához használt királis alumínium-katalizátor (175) előállítása 

 Végül két hasonló, ugyancsak C2 szimmetriával rendelkező katalitikus rendszer hatékonyságát 

hasonlítjuk össze az N-akriloil-oxazolidin-2-on (176) és ciklopentadién (177) Diels–Alder-

reakciójában kapott eredmények alapján. (lásd 4.2-48. ábra) 

 

 A két királis ligandum szerkezete nagyon hasonló, csak ahol az egyikben fenilcsoport található 

(180), ott a másikban terc-butilcsoport (181) van. A különbséget nem is ez, hanem a központi 

fématom kötésszerkezet okozza. (lásd 4.2-49. ábra) 

 

 A 180 ligandum magnéziumkomplexével katalizálva az N-akriloil-oxazolidin-2-on (176) és 

ciklopentadién (177) Diels–Alder-reakcióját 82%-os termeléssel, 94% de endo szelektivitással, és az 

endo-adduktra vonatkozóan 91%ee enantiomerfelesleggel kapták a 178b főterméket. Ellenben a 181 

ligandum rézkomplexével katalizálva a reakciót, az enantioszelektivitás megfordul, és 98% de endo 

szelektivitással, és az endo-adduktra vonatkozóan >98%ee enantiomerfelesleggel keletkezik a 178a 

termék. 
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4.2-48. ábra: Az N-akriloiloxazolidin-2-on (176) és ciklopentadién (177) Diels–Alder-reakciójának 

lehetséges termékei. Endo-adduktok (178a és 178b), exo-adduktok (179a és 179b) 
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4.2-49. ábra: Az N-akriloiloxazolidin-2-on (176) és ciklopentadién (177) Diels–Alder-reakciójához 

használt királis ligandumok (180 és 181), valamint az N-akriloiloxazolidin-2-on (176) megkötésével 

képződő reaktív komplexek szerkezete 

 A magnézium(2+) tetraéderes komplexet képez, a heterociklusos ligandum nitrogénatomjai és a 

magéziumion által meghatározott síkra merőlegesen elhelyezkedő szubsztrát (176) oxazolidingyűrűje 

az ábrán felénk álló fenilcsoportnak, míg a szubsztrát (176) olefinkötése a hátrafelé álló 

fenilcsoportnak a közelében található. Ez utóbbi fenilcsoport leárnyékolja az olefinkötés Re oldalát, 

így ciklopentadién (177) az Si oldal felől tudja az olefinkötést megközelíteni. 

 

 A réz(2+) ellenben sík négyzetes komplexet képez, a heterociklusos ligandum nitrogénatomjai és 

a magéziumion által meghatározott síkban helyezkedik el a szubsztrát (176) is. Így a szubsztrát (176) 
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olefinkötése az ábrán felénk álló terc-butilcsoport alá nyúlik be, ez a terc-butilcsoport leárnyékolja az 

olefinkötés Si oldalát, így ciklopentadién (177) a Re oldal felől tudja az olefinkötést megközelíteni. A 

ligandum C2 szimmetriája miatt belátható, hogy a szubsztrát (176) a 4.2-49. ábrán ábrázolttal 

ellentétes irányú kötődése ugyanezt az eredményt szolgáltatja. 

 

4.2.2.  Biokatalízis 

Az enzimek az élő sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok fehérjealapú katalizátorai. Az enzimek 

váza a többi fehérjéhez hasonlóan 20-féle aminosavból polikondenzációval felépülő polipeptidlánc. 

Mivel a 20 aminosavból a legegyszerűbb -aminosav, az akirális glicin kivételével a többi 19 királis 

-L-aminosav, az ezekből felépülő polipeptidek erősen aszimmetrikus molekulák. A fehérjék 

elsődleges/primer (a peptidlánc aminosavsorrendje), másodlagos/szekunder (a peptidlánc helyi 

konformációja, periodikus: -hélix, -redő, vagy aperiodikus), harmadlagos/tercier (a peptidlánc 3D 

szerkezete) és negyedleges/kvaterner (több szerkezeti rész, peptidáncok és prosztetikus csoportok 

konglomerátuma) szerkezetével ebben a könyvben nem foglalkozunk részletesen. 

 

 Az enzimek katalitikus működéséért az úgynevezett aktív centrum a felelős. Az enzimek 

katalitikus működésére az alábbiak a jellemzők: 

 Az enzim a szubsztrátot (elsősorban másodlagos kémiai kötésekkel) specifikusan megkötve 

térben rendezett reaktív enzim–szubsztrát komplexet hoz létre, ezen alapszik az enzimek 

szubsztrátspecifitása. 

 A reaktív enzim–szubsztrát komplex keletkezése kinetikailag kedvezőbbé teszi a reakciót, 

csökken a reakció aktiválási szabadentalpiája. 

 A megkötött szubsztrátnak az enzim (az enzim többi része által körülvett, a környező 

közegtől részben vagy egészben elszigetelt) aktív centrumába benyúló részén játszódik le a 

kémiai reakció. 

 Az aktív centrumban a szubsztrát, az esetleges koenzim és az enzimnek a reakcióban részt 

vevő reaktív aminosav-oldalláncainak a helyzete térben rendezett, ezért az enzimreakcióra a 

regio- és a sztereospecifikusság jellemző. 

 Az aktív centrumban a reaktív aminosav-oldalláncok és esetleges koenzimek által kiváltott, 

az enzimet körülvevő közegtől részben vagy egészben nem befolyásolt, redox vagy nukleofil 

szubsztitúciós és/vagy sav-bázis katalizált folyamatok játszódnak le, egyes esetekben a 

szubsztrát, vagy egy része ideiglenesen kovalens kötéssel kapcsolódhat az enzim valamely 

erre alkalmas reaktív aminosav-oldallánccához. 

 

 Az enzimek nemzetközileg elfogadott csoportosítása nem az enzim szerkezete, hanem a katalizált 

kémiai folyamat alapján történik. Az „Enzyme Commission” által létrehozott rendszer négyszintű 

besorolást alkalmaz: EC x.x.x.x, ahol x valamilyen számjegy. Az első számjegy azt mutatja meg, hogy 

az adott enzim az enzimek hat osztálya közül melyikbe tartozik, a továbbiak az ezen belüli 

csoportosítást jelölik. Az enzimek hat osztálya a következő: 

1. Oxidoreduktázok: redox-reakciókat katalizálnak; 

2. Transzferázok: két szubsztrát molekula közötti szerkezeti részcserét katalizálnak; 

3. Hidrolázok: hidrolitikus folyamatokat katalizálnak; 

4. Liázok: addíciós–eliminációs folyamatokat katalizálnak; 

5. Izomerázok: izomerizációs folyamatokat katalizálnak; 

6. Ligázok (szintetázok): bioenergia felhasználásával szintetikus reakciókat katalizálnak. 

 

 Az enzimek működésére jellemző az is, hogy igénylik-e koenzim (kofaktor, katalitikus hatású 

prosztetikus csoport) közreműködését. 

 Az enzimek egy része nem igényli koenzim (kofaktor, katalitikus hatású prosztetikus csoport) 

közreműködését, a kémiai reakciót az enzim (a katalitikus ciklus végére regenerálódó) reaktív 

aminosav-oldalláncai katalizálják. 

 Az enzimek egy másik része szorosan kötött kofaktort tartalmaz. Ezek a kofaktorok a 

katalizált reakció során megváltoztathatják kémiai jellemzőiket, pl. az oxidoreduktázok 
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központi fémionja megváltoztathatja oxidációs állapotát, de a reakció végére autokatalitikusan 

regenerálódnak. 

 Az enzimek egy harmadik csoportja ideiglenesen megkötött külső koenzimet alkalmaz. Ezek a 

külső koenzimek, pl NAD+, NADH, FAD, FADH2, a katalizált reakció során kémiailag 

megváltoznak (tulajdonképpen reagensként működnek), és általában egy más enzimek által 

katalizált külön folyamatban kell visszaalakítani őket eredeti formájukra.  

 

 Ez utóbbi csoport sejten kívüli alkalmazása nehézkes, hiszen külön enzimkatalizált folyamatban 

kell a koenzimet visszaalakítani, vagy drága, mert a nem regenerált koenzimet nem lehet 

visszaforgatni. 

 

 A biokatalízis előnyei: 

 Enyhe körülmények között (szobahőmérséklet, semleges pH), általában vizes-alkoholos 

közegben végbemenő folyamatok. 

 Nagy szelektivitás érhető el (szubsztrát-, regio- és sztereospecifikus működés), az enzimek 

királis katalizátorként működnek. 

 Kémiailag változatos folyamatokat katalizáló készlet áll rendelkezésre. 

 Nagy hatékonyság, a reakciósebességben 1012-szeres gyorsítás is elérhető. 

 

 A biokatalízis hátrányai: 

 Az enzimek érzékenyek a külső behatásokra (hőmérséklet, pH, oldószer stb.) 

 Az enzimek érzékenyek az enzimgátlást kifejtő szennyező anyagokra. 

 Az enzimekkel kis koncentrációjú oldatokban lehet dolgozni, gyenge a volumetrikus hozam. 

 Az enzimek általában drágábbak az egyszerű kémiai katalizátoroknál. 

 

 Az enzimek működési mechanizmusával, az enzimfolyamatok kinetikájával ebben a könyvben 

nem foglalkozunk részletesen. 

 

 Preparatív biokatalitikus folyamatokat meg lehet valósítani: 

 élő sejtes fermentációval; 

 a feltárt sejtekből izolált (részlegesen tisztított) enzimekkel; 

 szintetikus (szilárd fázisú peptidszintézissel előállított) enzimekkel; 

 félszintetikus (a megfelelő szintetikusan előállított nukleinsavat mikroorganizmusba 

bejuttatva, a mikroorganizmussal szintetizáltatott) enzimekkel; 

 géntechnológiai úton módosított (a megfelelő szintetikusan előállított módosított nukleinsavat 

mikroorganizmusba bejuttatva, a mikroorganizmussal szintetizáltatott) enzimekkel. 

 

 Az izolált enzimeket a kémiai reaktorba bevihetjük 

 szabad (oldott) formában; 

 mikrokapszulában, mikroemulzióban; 

 hordozó felszínére (adszorpció vagy kémiai kötés által) kötött formában; 

 megfelelő anyagokkal aggregált, illetve mátrixba zárt formában. 

 

 Az utóbbi három megoldás megkönnyíti az enzim reakcióelegyből történő kinyerését, és 

visszaforgatását. Ellenben figyelembe kell venni, hogy a nem oldott állapotban lévő enzim működése 

módosulhat, függhet a rögzítés módjától, és a reakció kinetikájában fontos szerephez jut a szubsztrát 

diffúziója. 

 

 A rögzített enzimek felhasználása lehetővé teszi, hogy az enzimpreparátumokkal töltött 

csőreaktorokat alkalmazva folyamatos üzemű biokatalizált folyamatot valósítsunk meg. 
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4.2.2.1. Szubsztrátszelektivitás – kinetikus rezolválás 

Az enzimek szubsztrátszelektivitása nemcsak eltérő kémiai szerkezetek, hanem eltérő 

sztereoszerkezetek (sztereoizomerek) esetén is érvényesül. Ez a tulajdonságot fel lehet használni 

kinetikus rezolválás megvalósítására. 

 

 Egyik legrégebben megvalósított kinetikus rezolválás az N-acilezett racém aminosavak (pl. 182)  

L-aminoaciláz enzimmel megvalósított hidrolízise. A reakció eredményeként az L-aminosavat (183) az 

N-acetil-D-aminosavtól (184) egyszerű extrakciós módszerekkel el lehet választani. A folyamat 

enantioszelektivitása 100%. (lásd 4.2-50. ábra) 
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4.2-50. ábra: Az N-acetilaminosav (182) L-aminoaciláz enzimmel történő kinetikus rezolválása 

 Az enzimkatalizált kinetikus rezolválások során a leggyakrabban alkalmazott kémiai műveletek 

különféle savszármazék-reakciók: (lásd 4.2-51. ábra) 

a. észter-hidrolízis; 

b. észter-alkoholízis (átészteresítés); 

c. észter-ammonolízis (savamidképzés); 

d. észter-tiolízis (tioészterképzés); 

e. kereszt-észteresítés. 
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4.2-51. ábra: Észterek enzimkatalizált kinetikus rezolválásának főbb típusai. 

 Racém kiindulási anyag (rózsaszín), elreagáló izomer (kék), nem elreagáló izomer (zöld) 
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 A folyamatok megvalósíthatók úgy is, hogy nem az acilcsoport, hanem az alkoholkomponens 

tartalmazza a sztereogén elemet. (lásd 4.2-52. ábra) 
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4.2-52. ábra: Alkoholok enzimkatalizált kinetikus rezolválásának főbb típusai. 

 Racém kiindulási anyag (rózsaszín), elreagáló izomer (kék), nem elreagáló izomer (zöld) 

 

 A széleskörűen használt folyamatok közül álljon itt példaként a 2-metilhex-4-in-3-ol (185) 

Candida antarctica lipáz (CAL) által katalizált kinetikus rezolválása. Jegyezzük meg, ha az enzimet 

nem a természetes szubsztrátjának az átalakítására hasznosítjuk, az enzim elveszítheti 

sztereospecifikusságát, és csak a szubsztrát szerkezetétől függő mértékű sztereoszelektivitást tudunk 

elérni.96 
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4.2-53. ábra: A 2-metilhex-4-in-3-ol (185) vinil-acetáttal (186) történő, Candida antarctica lipáz 

(CAL) által katalizált kinetikus rezolválása. A vinil-acetát beépülő acetilcsoportja (kék), a 

felszabaduló vinil-alkoholból keletkező acetaldehid (189) (zöld) 

 A reakcióban az (R)-2-metilhex-4-in-3-ol (187) 47%-os termeléssel, 93%ee 

enantiomerfelesleggel, míg az [(S)-2-metilhex-4-in-3-il]-acetát (188) 53%-os termeléssel, 82%ee 

enantiomerfelesleggel keletkezett.97 (lásd 4.2-53. ábra) 

 

                                                      
96  Az enzimek sztereospecifikussága annak köszönhető, hogy a természetes szubsztrát nagy komplexképződési 

állandóval egy meghatározott szerkezetű enzim–szubsztrát komplexet hoz létre. Ilyen komplex a természetes 

szubsztrát enantiomerjével nem tud létrejönni. A nem természetes szubsztrát ellenben nem biztos, hogy 

pontosan illeszkedik az enzim kötőhelyéhez, és ezért kisebb lesz a komplexképződési állandója, sőt 

előfordulhat, hogy a nem természetes szubsztrát enantiomerje is be tud kötődni kis komplexképződési 

állandóval a kötőhelyre. Ez esetben a két enantiomer komlexképződési állandójának és a komplexek 

továbbalakulási reakciósebességének megfelelő arányban keletkezik a két lehetséges termék. 
97  Kinetikus rezolválásnál az elméletileg elérhető termelés 50%. 
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 Más kémiai folyamatokat katalizáló biológiai rendszereket is fel lehet használni kinetikus 

rezolválás céljára. Az Ab38C2 jelű antitest aldehidek (pl. 190) és aceton (191) között lejátszódó, az 

(S)-192 királis -hidroxi-ketont eredményező aldolreakciót katalizálja enantiospecifikus módon. A 

reakció megfordítható, ha az antitesthez a racém -hidroxi-ketont (+/–192) adjuk szubsztrátként, a 

szelektivitásának megfelelő izomeren a retro-aldol-reakciót katalizálja, míg az (R)-192 izomer 

változatlan marad. Így az antitestet a szintetikus út katalizálására felhasználva az (S)-192, míg a retro-

aldol-reakció katalizálására felhasználva az (R)-192 izomert lehetett megkapni nagy 

enantiomerfelesleggel (99%ee). (lásd 4.2-54. ábra) 
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4.2-54. ábra: A 4-(izobutiroilamino)benzaldehid (190) és aceton (191) Ab38C2 antitesttel katalizált 

sztereospecifikus aldol-reakciója,illetve a racém 192 Ab38C2 antitesttel katalizált retro-aldol-

reakciója 
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4.2.2.2. Szubsztrátszelektivitás – Dinamikus kinetikus rezolválás 
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4.2-55. ábra: A 2-(but-3-enoil)-4-(2-fluor-2-metilpropil)4,5-dihidro-1,3-oxazol-5-on (193) Candida 

antarctica lipáz (CAL) által katalizált kinetikus rezolválása 

 A teljes racém anyagmennyiség egy adott enantiomertermékké való átalakítását lehet elérni, ha az 

el nem reagáló izomer valamilyen kémiai folyamatban racemizálódik, és így folyamatosan addig 

keletkezik az elreagáló izomer, amíg az összes kiindulási anyag el nem fogyott. Ezt a folyamatot 

nevezik dinamikus kinetikus rezolválásnak. A 4.2-55. ábrán szereplő példában a racém kiindulási 

anyag (193) két enantiomere között bázikus közegben a közös enolon (194) keresztül megvalósuló 

egyensúly áll be. A Candida antarctica lipáz (CAL) által katalizált észteresítési folyamatnak az (S)-

193 a szubsztrátja. A reakciót 90%-os konverzióig folytatva az egyetlen terméket, az etil-[(S)-2-(but-3-

enoilamino)-4-fluor-4-metilpentanoát]-ot (195) több mint 96%ee enantiomerfelesleggel kapták. (lásd 

4.2-55. ábra) 

 

 Az enzimkatalizált dinamikus kinetikus rezolválást az iparban is felhasználják D- és L-aminosavak 

enantiomertiszta, több mint 1000 tonna/év volumenben történő előállítására. A felhasználást azt tette 

lehetővé, hogy egyrészt a hidantoin-prekurzor (196) pH > 8 értéken közös enoláton (197) keresztül 

racemizál, másrészt rendelkezésre áll mind a D-hidantoináz, mind az L-hidantoináz enzim. A 

hidantoin-prekurzort (196) szubsztituálatlan hidantoin (198) és benzaldehid (199) aldol-

kondenzációjával, majd az azt követő hidrogénezéssel, vagy a racém fenilalanin (200) nátrium-

cianátos gyűrűzárásával lehet előállítani. (lásd 4.2-56. ábra) 
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4.2-56. ábra: Az 5-benzilhidantoin (196) előállítása. Alul a lúgos közegben (pH>8) végbemenő 

racemizálási reakció 

 A dinamikus kinetikus rezolválás során a lúgos közegben racemizáló hidantoinszármazék (196) 

oldatához vagy D-hidantoináz vagy L-hidantoináz enzimet adnak, mely hatására a teljes 

szubsztrátmennyiség D- vagy L-fenilalanin N-karbamoilezett származékává (201) alakul. A 

karbamoilcsoportot nátrium-nitrit- és sósavoldat-adagolással lehet eltávolítani. (lásd 4.2-57. ábra) 
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4.2-57. ábra: Az 5-benzilhidantoin (196) dinamikus kinetikus rezolválása D-hidantoináz vagy L-

hidantoináz enzim segítségével 

 Megvalósították a teljesen enzimatikus folyamatot is, ekkor a karbamoilcsoport eltávolítását D-

karbamoiláz vagy L-karbamoiláz enzimmel, a hidantoin racemizálását pedig izomeráz enzimmel 

valósítják meg. Ez esetben a folyamathoz szükséges mindhárom enzimet (izomeráz, hidantoináz és 

karbamoiláz) egyszerre adják hozzá az 5-benzilhidantoin (196) oldatához. 

 

4.2.2.3. Enantiotópszelektivitás 

Az enzimek sztereoszelektív szintetikus felhasználását az teszi lehetővé, hogy képesek akirális 

molekulák enantiotóp oldalai és -csoportjai között különbséget tenni. A következő részben néhány 

enzimtípus enantiotópszelektív reakciói közül mutatunk be jellemző példákat. 

 

Oxidoreduktázok: 

 Az oxidoreduktázok egy csoportja NAD(P)+ illetve NAD(P)H koenzimet használ hidridakceptor, 

illetve hidriddonor reagensként. Amennyiben egészsejtes fermentációt alkalmazunk, nem kell 
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foglalkozni az átalakult koenzim regenerálásával, ellenben izolált enzimes reakció esetén még 

gondoskodni kell a koenzim regenerálásáról is. (lásd 4.2-58. ábra) 
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4.2-58. ábra: Az oxidoreduktázok működésének sematikus ábrázolása. Bal oldalt a redukciós és 

oxidációs folyamat a koenzimregenerálási reakcióval együtt, jobb oldalt a hidridiontranszfer 

(rózsaszín) sztereokémiai ábrázolása 

 Az enzimatikus reakció során NAD(P)H koenzim nikotinsavamid része úgy helyezkedik el a 

szubsztrát molekula előtt, hogy a savamidcsoportja a szubsztrát kisebb térkitöltésű szubsztituense (K) 

előtt helyezkedik el. Ennek megfelelően a hidridion a szubsztrát karbonilcsoportját felülről támadja 

meg (a re oldalról, feltéve, hogy a CIP-szabály szerint az N csoport rangosabb, mint a K)98. Az 

oxidoreduktáz enzimek nagyobb része ezt az úgynevezett Prelog-szabályt követi, de ismertek anti-

Prelog-enzimek is. 

 

 Oxidoreduktázokkal nemcsak oxocsoport, hanem karbonilcsoporttal konjugált szén-szén kettős 

kötés99 illetve szén-nitrogén kettős kötés is redukálható. Álljon itt példaként a nem fehérjeépítő, 

ellenben a gyógyszeripar által széleskörűen használt építőelem, az L-terc-leucin (202) előállítása. Az 

enzimatikus reakció akirális szubsztrátja a trimetilpiroszőlősav (205), melyet pl. a pivaloil-kloridból 

(203) előállítható pivaloil-cianid (204) hidrolízisével állítanak elő. (lásd 4.2-59. ábra) 
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4.2-59. ábra: A trimetilpiroszőlősav (205) előállítása 

 A trimetilpiroszőlősavat (205) ammónium-formiát ammóniaforrás jelenlétében leucin-

dehidrogenáz (LDH) enzimmel redukálják. Az enzim a redukcióhoz NADH-t használ, ezért 

gondoskodni kell a keletkező NAD+ visszaalakításáról.100 Ehhez a formiát-dehidrogenáz (FDH) 

enzimet használják, mely az ammóniaforrásként is hasznosított ammónium-formiát formiátanionját 

használja hidridionforrásként. A bruttó folyamatot tekintve a trimetilpiroszőlősavból (205) és 

ammónium-formiátból keletkező imint (206) a formiátanion redukálja. Azaz tulajdonképpen 

enzimekkel katalizált transzfer hidrogénezés játszódik le. (lásd 4.2-60. ábra) 

                                                      
98  A CIP-szabály szerinti rangsor és a szubsztituensek térkitöltése között nincs összefüggés. 
99  A zsírsav-bioszintézisben részt vevő enzimek NAD(P)H koenzim részvételével redukálják a -oxocsoportot, 

majd a vízelimináció után létrejött konjugált kettős kötést is. 
100  A NADH ára olyan nagy, hogy sztöchiometrikus felhasználása szóba sem jöhet. 
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4.2-60. ábra: A trimetilpiroszőlősav (205) reduktív aminálása leucin-dehidrogenáz (LDH) enzimmel, a 

koenzim-regenerálási reakcióval együtt. Jobb oldalt a hidridion-transzfer (rózsaszín) sztereokémiai 

ábrázolása 

 Enantioszelektív oxidációra érdekes példa a Pseudomonas putida mikroorganizmus dioxigenáz 

enzimje. Ez az élőlény a benzolt is képes tápanyagként felhasználni. E folyamat első lépése a 

dioxigenáz enzim által katalizált cisz-diaszterospecifikus dihidroxilálás. Szubsztituált benzolok esetén 

a reakció regio- és sztereoszelektíven játszódik le. A reakció során nemcsak a benzolszármazék (pl. 

brómbenzol, 207), hanem egy NADH is oxidálódik. A NAD+ visszaalakításáról most nem kell külön 

gondoskodni, hiszen egész sejtes fermentációt alkalmazunk, a mikroorganizmus az energiaforrásként 

használt etanol és ecetsav oxidációjára használja fel a keletkezet NAD+-ot. A reakció termékét, az 

(1S,2S)-3-brómciklohexa-3,5-dién-1,2-diolt (208) a szerves szintetikus vegyipar hasznosítja. (lásd 4.2-

61. ábra) 

NADH NAD+207 208

CO2

Br
O2

Br

OH

OH

EtOH/AcOH  

4.2-61. ábra: A brómbenzol (207) regio-, diasztereo- és enantioszelektív oxidációja a Pseudomonas 

putida mikroorganizmussal 

 A Baeyer–Villiger-oxidációnak is létezik enzimkatalizált változata. Az Acinetobacter 

mikroorganizmusból származó gént sütőélesztőben expresszálva hozták létre a ciklohexanon-

monooxigenáz (CHMO) enzimet. Az enzim regio- és sztereoszelektíven oxidált számos 2-szubsztituált 

ciklohexanon származékot. Az oxidáció az (R)-izomer szubsztituált szénatomja és a karbonilcsoport 

szénatomja között történik, az enzim az (S)-izomert metilcsoportnál nagyobb térkitöltésű szubsztituens 

esetén változatlanul hagyja. Például a 2-izopropilciklohexanon (209) reakciójából 41%-os termeléssel 

98%ee enantiomerfelesleggel nyerték ki az (R)-7-izopropiloxepán-2-ont (210) és 46%-os termeléssel 

96%ee enantiomerfelesleggel a változatlanul hagyott (S)-2-izopropilciklohexanont. (lásd 4.2-62. ábra) 



184 Sztereoszelektív szintézisek 

© Poppe László (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

209 (R)-210

O

O

O

+

(S)-209

O
CHMO

 

4.2-62. ábra: A 2-izopropilciklohexanon (209) regio- és enantioszelektív oxidációja Acinetobacter 

CHMO génjét tartalmazó sütőélesztő-mikroorganizmussal 

Liázok: 

 A liázok egyik képviselője az oxinitriláz, más néven hidroxi-nitril-liáz (HNL) enzim, mely 

aldehidekből ciánhidrint képez. Ezt az enzimet az iparban is használják mandulasav (213) 

sztereoszelektív előállítására. Különféle növényekből izoláltak Re és Si szelektív enzimeket is. (lásd 

4.2-63. ábra) 
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4.2-63. ábra: A mandulasav (213) enantioszelektív előállítása a hidroxi-nitril-liáz (HNL) enzim 

segítségével 

 A legjobb (R)-szelektív HNL enzimet a keserűmandula növényből (Prunus amygdalus) izolálták, 

ezzel 95%-os termeléssel és 99%ee enantiomerfelesleggel lehet az (R)-212 ciánhidrinhez jutni. A 

legjobb (S)-szelektív HNL enzimet a dél-amerikai gumifa növényből (Hevea brasiliensis) izolálták, 

ezzel 94%-os termeléssel és 99%ee enantiomerfelesleggel lehet az (S)-212 ciánhidrinhez jutni. A 

reakciókörülmények beállításánál vigyázni kell arra, hogy visszaszorítsuk a benzaldehid (211) és 

hidrogén-cianid közötti nem katalizált reakciót, mert az rontja az elérhető enantioszelektivitást. 

 

4.2.2.4. Diasztereotópszelektivitás 

Végül bemutatunk egy folyamatos reaktorban végrehajtott, membránra kötött Neu5Ac-aldoláz enzim 

által katalizált folyamatot, mellyel a 2-oxo-3-dezoxi-D-glicero-D-galakto-nonopiránulózonsavat (214, 

KDN) állítják elő D-mannóz (215) és piroszőlősav (216) reakciójával. Az aldoláz enzimek aldózok és 

ketózok közötti aldolreakciót katalizálnak. Jelen esetben a ketóz szerepét a piroszőlősav tölti be. A 

katalizált reakció során a piroszőlősav enol formája (217) támadja meg az aldóz karbonilcsoportját. 

(lásd 4.2-64. ábra) 
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4.2-64. ábra: A KDN (214) diasztereoszelektív előállítása a Neu5Ac-aldoláz enzim segítségével 
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