


Tudja-e a balkéz, hogy mit 
csinál a jobb?

A kiralitás csodás világa

JUVANCZ ZOLTÁN



Kiralitás definiciója

• Királisnak azokat a molekulákat,vagy 

nagyobb egységeket (pl. kristályokat) 

nevezzük, amelyeknek nincs belsı

szimmetria síkja.



A kiralitás definiciói

• A kiralitás a kéz ógörög nevébıl ered.

• Azokat az aszimmetrikus

molekulák amelyek úgy

hasonlítanak egymásra

mint a jobb és a balkéz,

azaz egymás tükörképei

enantiomer pároknak 

nevezzük . 



Enantiomer párok tagjainak 

eltérı viselkedése

• Eltérı farmakolológiai hatások

• Eltérı íz

• Eltérı feromon hatások

• Egyenlıtlen lebomlási sebessége lehet 

az enantiomer pár tagjainak

• A polarizált fény eltérı elforgatása



Eltérı farmakológiai hatások 

• Haláleset racém gyógyszer miatt: Robitusinban 
köhögéscsillapító racém elegy volt. Egy lassan 
metabolizáló hölgy halálát okozta 1991-ben az 
erıs kábító hatású levometrophan, ami a 
hasznos dextrometrophan enantiomerje.

• Dexmethylphenidate (R, R) hiperaktivitás

• L-methylphenidate (S, S) depresszió

• Más problémás esetek: Thalidomide 
(Contergan), Perhexiline

• Chiral switch: régi racém gyógyszerek 
szabadalmát  enantiomer tiszta formában 
felújítják



Contergan botrány

Több tízezer gyerek született végtagok nélkül



Contergan botrány



Forgalomba került gyógyszerek 
kiralitás szerinti megoszlása

Peszticideknél is egyre gyakoribb a királis tisztaság



Az enantiomerek szaga eltérhet 
egymástól 



Királis feromonok eltérı viselkedése



Eredetvizsgálat királis 
kromatográfiával



Enantiomerek eltérı sebességő
lebomlása a természetben



A leggyakrabb esete a kiralitásnak, 

amikor egy szénatomnak négyfajta 

szubsztituense van

S R
Régi jelölésben D/L, +/-



A királis atom nem csak szén 

lehet

• Ha a molekulának van 

belsı szimmetriája, akkor 

az nem királis.



Nem centrális kiralitások



Definíciók

Kajtár M., 
Változatok négy 
elemre, 
Gondolat, 1984.



Enantiomer kvarc kristályok

Kiralitás a makró struktúrából ered kvarc, karbamid).



Helikális kiralitás



Definíciók



Definiciók

• Különbség az enantiomer és diasztereomer 

izomerek között



Királszelektív  analízisek 

alkalmazásai
Szintézis ellenırzések:

Gyógyszer-, növényvédı-szer gyártás

Metabolizmus kutatás: 

(pl.  Warfarin, Ibuprofén, feromonok)

Hamisítások,  fertızések, eredetek kiderítések:

( pl. borok, parfümök, környezeti szennyezések) 

Racemizálódás: 

(pl. hıkezelés. kormeghatározás)



A királis állófázis (chiral stationer 
phase, CSP) mőködési elve

C. Welch et al., Review of Stereochemistry



Enantiomerek 
megkülönböztetésének fizikai alapja

Kajtár M., Változatok négy elemre, Gondolat, 1984.



Hárompontos királis felismerés 
szemléltetése

V.R. Meyer, M. Rais,
Chirality
1 (1989) 167.



Az egyik kölcsönhatási pont lehet taszító

V.R. Meyer, M. Rais, Chirality1 (1989) 167.



A  kölcsönhatási pontok lehetnek 

felületek, charge-transpher kölcsönhatás

π sav - π bázis, hidrogén hidak a kulcskölcsönhatások.



A szelektor kölcsönható pontjai 

tartozhatnak több molekulához is

V.R. Meyer, M. Rais,Chirality1 (1989) 167.



Esszenciális aminosavak enantiomer 

elválasztása GC-vel



Ciklodextrinek



Ciklodextrin zárványkomplexek



METOPROLOL GYŐRŐIZOMEREK 
ELVÁLASZTÁSA

Oszlop: 37 cm x 0,05 mm

Puffer: 100 mM foszfát

pH: 4,9

Szelektor:  15 Mm α-CMCD

Feszültség: 25 kV

Hım.: 20°C



Enantiomertiszta biológiai anyagok 
kialakulásának feltételezett okai



D-aminosavak elıfordulása

Hı és alkalikus közeg 

hatására racemizálódás

• Bakteriális fertızés

Csapó J. et al, Élelmiszeripari Vizsgálati közlemények 
39 (1993) 290



Murchinson meteorit királ analízise

Az aminosavak enantiomer aránya választ adhat
a földi élet keletkezésére



Chipek, mint kromatográfiás oszlopok

Mars szondán használt elektrokinetikus kromatográf 

EKC



Golfáramlat mint királis szelektor I.



Királis szeparálás




