Bevezetés a biokémiába fogorvostan
hallgatóknak - Munkafüzet
2. hét
Sztereokémia (Bevezetés a biokémiába gyakorlatok, 4-6. o.)
Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus Péter, Lóránd Tamás, Nagy Veronika,
Radó-Turcsi Erika, Takátsy Anikó
Szerkesztette: Nagy Veronika
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Nevek: (páronként egy munkafüzet szükséges, de külön-külön dolgozzanak!)
Csoport:
Dátum:
A molekulamodell-készlet tartalma:
V-alakú, 2 ágú atom:
egy ágú atom:
fehér H-atom (egy ágú)

tetraéderes, 4 ágú atom:
19 fekete tetraéderes C-atom (4 ágú) 9 db

db
piros O-atom (egy ágú)

2 db

zöld Cl-atom (egy ágú)

2 db

kék N-atom (egy ágú)

2 db

szürke merev kötőelem 31 db

piros tetraéderes O-atom (4 ágú) 2 db
kék tetraéderes N-atom (4 ágú)

nemkötő elektronpár

2 db

6 db

fehér hajlékony kötőelem (π-kötés) 6 db

piros O-atom (2 ágú) 6 db

Labor kérdések
1. Egyszerű számolás tömegszázalék, vegyesszázalék, molaritás, sűrűség témaköréből (számológép
szükséges)
2. Egy adott szervetlen vagy szerves reakció felírása képletekkel.
3. Egy adott szerves vagy szervetlen vegyület nevének és képletének felírása.
4. Mit jelent, hogy fedésbe hozunk két dolgot? (Pl. egy pár cipő egymással; vagy két azonos korsó
egymással.)
5. Mikor asszimetriás a szénatom? Adjon rá példát szerkezeti képlettel!
6. Mit jelent az „enantiomerek” fogalma? Adjon rá példát szerkezeti képletekkel!
7. Mit jelent az „diasztereomerek” fogalma? Adjon rá példát szerkezeti képletekkel!
8. Hasonlítsa össze az enantiomerek tulajdonságait!
9. Rajzolja le az L és a D-glicerinaldehid projektív képletét! Milyen viszonyban állnak egymással?
10. Mit jelent a relatív konfiguráció? Magyarázza meg, miért D konfigurációjú egy (nyílt láncú)
szedoheptulóz, és miért L konfiguriáiójú egy (fehérje felépítő) aminosav!
11. Mit jelent a „racém elegy”? Mi jellemző az optikai aktivitására?
12. Mit jelent a konstitúciós izoméria? Adjon rá példát szerkezeti képletekkel!
13. Mit jelent a konfigurációs izoméria? Adjon rá példát szerkezeti képletekkel!
14. Mit jelent a konformációs izoméria? Adjon rá példát szerkezeti képletekkel!
15. Mit jelent a geometriai izoméria? Adjon rá példát szerkezeti képletekkel!
16. Mit jelent a „mezo vegyület” fogalma? Adjon rá példát szerkezeti képlettel!
17. A mezo-borkősav szerkezete és optikai aktivitása.
18. Rajzolja le a fumársav és a maleinsav szerkezeti képletét! Milyen viszonyban állnak egymással?
19. Rajzolja le a szék és kád ciklohexán szerkezeti képletét! Milyen viszonyban állnak egymással?
20. Mi a geometriai izoméria kialakulásának feltétele egyszeres és kettős kötés esetén? Adjon rá példát
szerkezeti képletekkel!
21. Adja meg a sztereokémia viszonyt az alábbi vegyületnek!

A válaszokhoz ld. az "Orvosi kémiai gyakorlatok" c. jegyzet 167-186. oldalait; "Bevezetés a biokémiába
gyakorlatok" c. jegyzet 4-6. oldalait; és a "Bevezetés a szerves kémiába" (1. félév) előadását.
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Feladatok
1. Egyszerű szervetlen molekulák szerkezete. Külön-külön dolgozzanak
Szükséges alkatrészek: (fejenként)
3 db nemkötő elektronpár

1 db piros tetraéderes O-atom (4 ágú)

9 db fehér H-atom (egy ágú)

1 db fekete tetraéderes C-atom (4 ágú)

1 db kék tetraéderes N-atom (4 ágú)

9 db merev szürke kötőelem

Kivitelezés: Rakja össze az ammónia, a víz és a metán modelljét. A központi atomok üresen maradt vegyértékére
helyezze fel a nemkötő elektronpárokat.
Figyelje meg, hogy a szigma kötések és a nemkötő elektronpárok a térben tetraéderesen helyezkednek el.
A molekulák alakját a szigma-váz szabja meg!
Rajzolja le a készített szerkezeteket!

A kirakott modellek alapján határozza meg az egyes molekulák alakját:
CH4:

NH3:

H2O:
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2. Enantiomerek szerkezete, a projektív képlet. Külön-külön dolgozzanak!
(GY.I.K.: név/kié?--> ide majd a saját nevét kell írni)
Szükséges alkatrészek: (fejenként)
1 db fekete tetraéderes C-atom

4 db merev szürke kötőelem

1 db piros atom (egy ágú)

1 db fehér atom (egy ágú)

1 db kék atom (egy ágú)

1 db zöld atom (egy ágú)

Kivitelezés: Külön-külön dolgozzanak!
Helyezzen egy-egy szürke kötőelemet a tetraéderes fekete szénatom négy ágára. Tegyen különböző színű atomokat
az egyes kötések végére. A kapott szerkezetet hasonlítsa össze a szomszédjáéval: próbálják meg fedésbe hozni a két
molekulát. Ha sikerült tökéletesen fedésbe hozni a két szerkezetet, akkor mindkettőjüknek ugyanazt a molekulát
sikerült kirakni. Ha sehogy sem lehet a szerkezeteket fedésbe hozni, az azt jelenti, hogy két különböző molekulájuk
van.
Mit tapasztalnak ?

Ha a két molekula különbözik, akkor folytassák a feladatot. Ha azonos, azaz fedésbe hozható molekulákkal
rendelkeznek, akkor az egyikőjük (de CSAK az egyikük !!!) cserélje fel a modelljében bármely két színes atomot (nem
a feketét).
Helyezzék az egyik modellt a munkafüzet lapjára úgy, hogy három atom a szaggatott vonal egyik oldalán lévő körökre
essen, a megfelelő színű atomokat helyezzék a körökre. A másik modellt a túlodali körökre tegyék rá. (Ki is
színezhetik a köröket.)

a)
Figyelje meg, hogy a két molekula tükörképi viszonyát. Mit tapasztal? b) Hozzuk őket fedésbe!
Mit tapasztal?

a)

b)
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Egészítsék ki az alábbi ábrát az atomok színével (használjon színeket, vagy különböző jelöléseket) az előbb készített
elrendezés alapján (előző oldal). A szaggatott vonal az Öntől távolabbi atom felé mutató kötést jelenti, a vastag vonal
az Önhöz közelebbi atom felé mutat. Nevezze meg kié a vegyület!

3. Definiálja az enantiomerek fogalmát!

4. Egészítse ki az az alábbi szöveget egy-egy megfelelő szóval!
A fenti két molekula központi (fekete) szénatomja négy különböző szubsztituenssel rendelkezik, azaz a
szénatom ..................................................... A fenti két szerkezet nem azonos, tükörképei egymásnak, de
fedésbe nem hozható, azaz ............................................
Az ilyen szerkezetű tiszta anyagok a síkban polarizált fény síkját ............................................ Az egymással ilyen
viszonyban lévő anyagok optikai forgatóképessége ......................................................................
Az

ilyen

viszonyban

lévő

anyagok

1:1

arányú

keveréke

a

síkban

polarizált

fény

síkját

...................................................................
Az

ilyen

viszonyban

lévő

anyagok

fizikai

tulajdonságai

(olvadáspont,

forráspont,

oldhatóság)

......................................... (azonosak/különbözőek)
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5. Készítse el a modell vetített (projektív) képletét!
Vegye kézbe a saját modelljét (saját neve), emelje szemmagasságba, majd forgassa a molekulát úgy, hogy a kék, a
fekete és a fehér atomok vízszintesen álljanak, a kék és a fehér atomok nézzenek Ön felé, a piros és a zöld atom
pedig Öntől távolodva, függőlegesen álljanak. A zöld atom felfelé, a piros lefelé mutasson. Írja bele az alábbi ábrába a
vízszintes helyzetű atomok színét. Nevezze meg kié a vegyület!

Az így kapott ábrából származtatjuk a projektív képletet:
A projektív képletben a központi atomot nem tüntetjük fel, az a "kereszt" középpontjában található. Minden kötést
ugyanolyan vonal jelez, de megállapodás szerint a vízszintes vonalak a felénk mutató kötéseket jelentik, míg a
függőlegesek a tőlünk távolodó kötéseknek felelnek meg.
Cseréljenek modellt a szomszédjával, és most az ő modelljét hasonlítsa össze a saját rajzával! Mit
tapasztal?

A projekció szabályaiból adódóan a projektív képlet 90°-kal való elforgatása, vagy bármely két szubsztituens
felcserélése a molekula tükörképi párját, azaz enantiomerjét eredményezi. Az ilyen műveletek során ezt mindig
figyelembe kell venni!
A vetített képlet 180°-os elforgatása, vagy kétszeres szubsztituenscsere viszont nem változtatják meg a képlet
jelentését.
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A következő feladat előtt szedjék szét az eddigi modelleket!
6. A relatív konfiguráció
Rajzolja fel a glicerinaldehid szerkezeti képletét! Számozza meg a szénatomokat a képletben!

Készítse el a glicerinaldehid modelljét!
Szükséges alkatrészek: (fejenként)
3 db fekete tetraéderes C-atom (4 ágú)
1 db piros tetraéderes O-atom (4 ágú)
2 db piros V-alakú O-atom (2 ágú)
6 db fehér H-atom (egy ágú)
10 db merev szürke kötőelem
2 db fehér hajlékony kötőelem (π-kötés)
Kivitelezés: A három szénatomból készítsen egy láncot a szürke kötőelemek segítségével!
A lánc egyik végén lévő szénatom két szabad ágára tegyen egy-egy hajlékony π-kötést (ugyanarra a C-re!).
Csatlakoztassa a két π-kötés másik végéit 1 piros tetraéderes (4 ágú) O-atomhoz (ugyanahhoz), így elkészül a
karbonil-csoportot. A szénatom negyedik, üresen maradt vegyértékére egy szürke kötőelemmel illesszen egy fehér Hatomot! Ezzel kész a formil-csoport.
A középső szénatomra tegyen két szürke kötőelemet, az egyikhez fehér H-atomot, a másikhoz piros V-alakú Oatomot illesszen. Az O-atom szabad vegyértékére szürke kötőelemmel csatlakoztasson egy fehér H-atomot!
A harmadik szénatomra tegyen három szürke kötőelemet, kettőhöz fehér H-atomot, a harmadikhoz piros V-alakú Oatomot illesszen. Az O-atom szabad vegyértékére szürke kötőelemmel csatlakoztasson egy fehér H-atomot!
Vizsgálja meg a szerkezetet, sorolja fel az egyes szénatomok szubsztituenseit:
1. szénatom szubsztituensei:

2. szénatom szubsztituensei:

3. szénatom szubsztituensei:

Melyik az aszimmetriás szénatom?
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Fogja meg az aszimmetriacentrumot, emelje szemmagasságba, majd forgassa a molekulát úgy, hogy az
aszimmetriacentrum, valamint a hozzá kapcsolódó H és OH-csoport vízszintes síkban legyenek. A H és O atomok Ön
felé mutassanak vízszintesen.

A másik két szubsztituens (formil és hidroxi-metil-csoport) függőleges síkban

távolodjon Öntől úgy, hogy a formil-csoport felfelé, a hidroxi-metil-csoport lefelé nézzen. Ekkor a szénlánc
függőleges.
Rajzolja le a molekula projektív
képletét!

Rajzolja le a molekula projektív
képletét!

Az így kapott vetített képlet az ún. Fischer-projekció: ebben a szénlánc mindig függőleges síkban van, és úgy
helyezkedik el, hogy a molekula magasabb oxidációs állapotú (általában kisebb sorszámú) vége mutat felfelé, és a
redukáltabb vége lefelé.

Milyen a készített modell szerinti molekula konfigurációja? D vagy L?
Név (kié):

konfiguráció:

Név (kié):

konfiguráció:

Hasonlítsák össze a modelljeiket a szomszédjával! Azonosak vagy különbözőek?
Ha azonos molekulákat sikerült kirakniuk, akkor az egyikőjük (de CSAK az egyikük!!!) cserélje fel a modelljében a
középső szénatom bármely két szubsztituensét! A relatív konfiguráció esetén a glicerinaldehid királis

szénatomjára vonatkoztatunk. (lsd. szénhidrátok, aminosavak)
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5. Néhány példa az az enantiomerek jelentőségére: A citalopram egy antidepresszáns vegyület (az antidepresszáns
vegyületek nem gyógyítják meg a depressziót, csupán enyhíti a hatást.) Mit jelent az R és az S jelölés?
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6. Jelölje az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak (√ ) , és nem igazak (  ) :
a)_______

Királis-e egy szék? Miért?

b)_______

Királis-e a két lábfej egy emberi testen. Miért?

c)_______

Az sp2 hibridállapotú szénatom lehet királis. Miért?

d)_______

Királis-egy jobb menetes DNS? Miért?

e)_______

Az atomok kapcsolódási sorrendje különbözik a D és L limonénben,

tehát konstitúciós

izomerek.
f)________

A két karvon molekula sztereokémiailag azonos. Miért?

g) _______

Az enantiomer pár 2:1 arányban keletkezik egy királis reakcióban.

h) _______

A fenti két citalopram molekula tükörképi párja egymásnak.

i)________

A fenti két aszpartám fedésbe hozható. Miért?

j)________

A fenti példáknak nincs jelentősége az orvostudományban.

k)________

A két limonén molekula fizikai tulajdonságai azonosak.

l)________

A két karvon molekula kémiai tulajdonságai eltérnek.

m)_______

A két aszpartám molekula geomtriai izomer.

n)_______

A két citalopram molekula biológiai tulajdonságai azonosak királis környezetben.

o)________

A két limonén molekula kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságai eltérőek királis környezetben.

p)________

Az enantiomerek 1:1 arányban racém keveréket alkotnak.

q)________

Az R és S limonén konfigurációs izomerek.

r)________

Az enantiomerek oldhatósága eltér egymástól. Miért?

s)________

Az enantiomerek ugyanolyan atomokból állnak.
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7. Melyik szénatom királis? Jelölje csillaggal mindhárom vegyületben (*)!
a)

a)

Adja meg az A vitaminban lévő kettős kötések típusát, és sztereokémiai jellegét! Melyik szénatom királis?

b)

Adja meg a szfingomielinben lévő kettős kötés sztereokémiai jellegét! Melyik szénatom királis?

8. Rajzoljon fel egy 8 szénatomos vegyületet 2 db izolált cisz kettős kötéssel!

11

