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Kiralitás és a szerves kémia néhány összefüggése 
FOGASSY Elemér,* SCHINDLER József, KISS Violetta, PÁLOVICS Emese 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3 
 
Az optikai izoméria, a kiralitás felismerése a kémia 
területén, a szerves kémiában egy új gondolkodásmódot 
alakított ki. A kémiai reakciók során, ha királis vegyületek 
keletkeznek minden esetben számolnunk kell a királis- 
királis kölcsönhatások következményeivel. Az 
alábbiakban ezek közül önkényesen elsősorban az 
enantiomerek elválasztási lehetőségeinek néhány 
jellegzetes példáját mutatjuk be.  

A Pasteur1 által ismertetett első diasztereomer sóképzésen 
alapuló reszolválással kapcsolatban többen a cinchotoxin-
t tartották az első reszolválóágensnek, de Woodward és 
Doering tisztázta a félreértést.  Megállapították, hogy a d- 
kinotoxin volt az első reszolválóágens és hogy Pasteur 
első reszolválásából kivált diasztereomer só a d-
kinotoxin-d-tartarát hexahidrát volt. (1. ábra) 
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1. Ábra. A d-kinotoxin-d-tartarát hexahidrát 

Leszögezhetjük, hogy Pasteur volt, aki az első fizikailag is 
megvalósított enantiomer-megkülönböztetést elvégezte a 
szőlősav (racém borkősav) kristályos nátrium ammónium- 
sóinak a szétválogatásával, felismerve az enzimkatalizálta 
kinetikus reszolválás és a diasztereomerek elválasztásán 
alapuló enantiomer-elkülönítés lehetőségeit is. 

Pope és Peachey2 feltételezte, hogy az oldatban maradó, 
jobban  oldódó diasztereomerben lévő királis savat –a 
reszolválóágenst- akirálisra cserélhetik. Ezt a racém 2-
metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin sósavas sójának és a (+)- 
bróm-kámforszulfonsav ammóniumsójának a vizes oldatai 
az összeöntését követő frakcionált kristályosítással 
bizonyították, mert ebben az esetben is a rosszabbul 
oldódó (-)2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin(+)-bróm-
kámfor-szulfonsav só vált ki az oldatból. 

A klorocid2 racém intermedierje sósavas sójának vizes 
oldatát és a fél ekvivalens mennyiségű reszolválóágens 
ammóniumsójának vizes oldatát összeöntik és a kapott 
oldatból csak a végtermék konfigurációjának megfelelő 
enantiomert tartalmazó diasztereomer só kristályosodik ki. 
(2.ábra) A másik enantiomer hidrokloridja oldatban 
marad. 

Nem szükséges az akirális reagens, ha az alkalmazott 
oldószer oldatban tartja az enantiomert. Két egymással 
nem elegyedő oldószer szükséges  azonban, ha valamiért 
előnyösebb. Például ha a víz kedvező oldószere a diaszte- 

reomer kristályosodásának, de nem oldja a szabad 
állapotú enantiomert, ilyenkor vízzel nem elegyedő 
oldószer alkalmazása igen kedvező enantiomer-
elválasztást idézhet elő. 
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2. Ábra. A klorocid intermedierjének elválasztása 

Például a Grandaxin3 reszolválását eddig csak víz és 
kloroform oldószerelegyben sikerült dibenzoil-
borkősavval megoldani.  (3. ábra) 
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3. Ábra. A grandaxin enantiomerek elválasztása 

A reszolválóágenssel sót képez és kristályosan kiválik az 
egyik enantiomer, míg a másik enantiomer a szerves 
fázisban oldatban marad. 

Ha a diasztereomer is oldódik az egymással nem elegyedő 
oldószerek valamelyikében, akkor a két fázis (szilárd-
folyadék) közötti megoszlást minden bizonnyal folyadék-
folyadék megoszlás is helyettesítheti. Ilyen például a 
jumex intermedierjének a reszolválása4. (4. ábra) 
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4. Ábra. Reszolválás két oldószerfázis elválasztásával, a diasztereomer 
só a vizes oldatba kerül. 
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A négy szénatomos dikarbonsavak semleges sói vízben 
jobban oldódnak, mint a megfelelő savanyú sók, így a 
diasztereomer só vizes oldatban marad.. 

Rábai5 víz és kloroform oldószerek együttes 
alkalmazásával oldotta meg racém savak reszolválását 
például kininnel úgy, hogy az egyik enantiomer 
kloroformos fázisban helyezkedett el, mert a kinin sója jól 
oldódik, míg a másik enantiomer káliumsója a vizes 
fázisban maradt. (5. ábra)  
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5.Ábra. Reszolválás két oldószerfázis elválasztásával, a diasztereomer 
só a szerves fázisba kerül 

A diasztereomer mellől a szabad állapotú enantiomer 
elválasztását megoldhatjuk úgy is, hogy a 
reszolválóágenst és  a racém vegyületet megfelelő 
arányban (0,5:1) összemérjük, esetleg oldatban 
reagáltatjuk, majd az utóbbi esetben az oldószert 
eltávolítjuk és a maradék elegyet szuperkritikus állapotú 
oldószerrel (a legtöbb esetben széndioxiddal) extraháljuk, 
így visszamarad az a diasztereomer só, amelyik 
frakcionált kristályosítás alkalmazásakor a megfelelő 
oldószerből kiválik. A szabad állapotú enantiomert az 
extraktumból lehet elkülöníteni. Például az Ibuprofén 
reszolválását6 fenil-etil aminnal így is meg lehet oldani. 
(6. ábra)  
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6. Ábra Reszolválás szuperkritikus állapotú széndioxiddal történő 
extrakcióval 
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7. Ábra. Reszolválás olvadék-kristályosítással 

A racém mentolt és a dibenzoil-borkősavat (DBBS) 
olvadékban reagáltatjuk7, a (-)-mentol diasztereomer 

komplex, mely néhány perc alatt kikristályosodik az 
olvadékból kiszűrhető, (hexán hozzáadása megkönnyíti a 
szűrést). (7. ábra) 

A racém transz 2-jód-ciklohexanolt DBBS-sel 
összekeverve szilárd fázisok között játszódik le a királis 
kölcsönhatás. Az egyik enantiomer és a reszolválóágens 
részvételével, a diasztereomer komplex kialakulása. Az 
így kapott keverékből frakcionált szublimációval 
elválaszthatjuk az enantiomereket egymástól és a 
reszolválóágenstől is8.  (8. ábra) 
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8. Ábra. Reszolválás frakcionált szublimálással. 

Alkalmazhatunk olyan elválasztást is, hogy a racém 
vegyület és a reszolválóágens keverékéből a szabad 
állapotú enantiomer felesleget kidesztilláljuk. Például ha a 
már említett jumex intermediert DBBS-sel reagáltatjuk és 
desztilláljuk9, természetesen a maradék az a diasztereomer 
lesz, amelyik frakcionált kristályosításnál az oldatból 
kikristályosodik. (9.ábra) 
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9. Ábra. Reszolválás vákuumdesztillációval. 

Az enantiomer elválasztást frakcionált desztillációval is 
elvégezhetjűk, ha a diasztereomer, mely az első frakció 
után visszamarad magasabb hőfokon elbomlik és a 
diasztereomer só bomlásával kémiailag lehetséges 
termékek keletkeznek. Ez történik ha dikarbonsavval 
acilezett optikailag aktív 1-feniletil-amin a 
reszolválóágens. Ekkor a maradék a reszolválóágensnek 
megfelelő imid lesz. Például a racém amfetamin10 
reszolválása ilyen módszerrel is megoldható. (10. ábra) 
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10. Ábra. Reszolválás frakcionált vákuumdesztillációval 
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Van olyan eset, amikor egy adott oldószer akár másik 
oldószerrel keverékben szükséges a jó elválasztáshoz. 
Ilyen például a racém transz-krizantémsav reszolválása 
egy nem hagyományos reszolválóágenssel. Ekkor a 
legkedvezőbb elválasztás metanol jelenlétében11 
valamilyen éter típusú oldószerben érhető el. (11. ábra) 
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11.Ábra A racém krizantémsav reszolválása metanol tartalmú 
diasztereomer kiválásával 

Az oldószerkiválasztás értelemszerűen meghatározza az 
elválasztás mértékét, de meghatározhatja azt is, hogy 
melyik enantiomert tartalmazza a kristályosan kiváló 
diasztereomer. Például a flumequin intermedier bázis 
reszolválásakor12 di-p-toluil-borkősavval ecetsavas 
közegből az R enantiomer, izopropilalkoholos oldatból az 
S enantiomer képez jól kristályosodó sót. (12. ábra) 
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12.Ábra. A racém flumequin intermedier oldószerfüggő reszolválása 

A reszolválóágens kiválasztására különböző 
számítási(termodinamikai,a kiralitáscentrum szubsztituens 
állandóinak felhasználásával) módszereket dolgoztak ki21. 
Ugyanakkor a terner és a biner fázisdiagramok 
felhasználásával méréseken alapuló módszereket is 
javasolnak13. A kiválasztást a felsoroltakon túl számos 
empirikus megfigyelés is elősegíti. Ezek közül talán az 
egyik legfontosabb, hogy a racém vegyület valamelyik 
enantiomerjét kémiai  módosítással reszolválóágenssé 
alakítjuk14. Például racém aminosavak vagy bázisok 
reszolválására igen jól alkalmazhatjuk az egyik 
enantiomer aminocsoportjának acilezésével nyert királis 
savat. Az aminok esetében az acilezést 
dikarbonsavanhidriddel 15, az aminosavak esetében 
karbonsavval16 végezzük.  
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13. Ábra. A racém fenil-alanin reszolválása  az egyik enantiomer 
származékával. 

A 13. ábrán bemutatjuk a racém fenilalanin reszolválását 
az egyik benzoilezett enantiomerrel, melynek során a 
kiváló diasztereomer só kvázi-racemát összetételü és az 
oldatban a másik enantiomer sósavas sója marad. 

Hasonló szerkezetű racém vegyületek valamelyikének a 
reszolválóágense, azonos körülmények között, alkalmas 
lehet a másik reszolválására is. A 14. ábrán bemutatott 
racém molekulák hasonlósága miatt bevált ez az 
elképzelés. Ekkor teljesen azonos körülmények között 
azonos eredménnyel sikerült elválasztást elérni. 
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14. Ábra. Hasonló szerkezetű racém vegyületek, melyek azonos körül-
mények között reszolválhatók  

Úgy tűnik, hogy kisebb molekuláknál gyakran már egy 
helyettesítés is meggátolhatja az azonos reszolválóágens 
eredményes alkalmazását. Például a racém fenil-glicin 
kámfor-szulfonsavval jól reszolválható, de a 4-hidroxi-
fenil-glicin nem reszolválható.(15. ábra) 
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15. Ábra. A racém vegyület helyettesítése meggátolhatja, a szerkezeti 
hasonlóság ellenére is az azonos körülmények eredményes alkalmazását 

Viszont ugyanakkor, ha a racém fenil-glicint és a hasonló 
szerkezetű racém 4-hidroxi-fenil-glicint összekeverjük és 
a keveréket reszolváljuk17 a kámfor-szulfonsavval, akkor 
a diasztereomer só mindkét racém vegyület R-izomerjét 
tartalmazza.(16. ábra) 
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16. Ábra. Racém vegyületek keverékei esetleg reszolválhatók, noha 
külön -külön csak az egyik választható enantiomerekre a közös reszol-
válóágenssel. 
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Tehát ha a diasztereomer sót rokon szerkezetű 
enantiomerek és a reszolválóágens alkotják, akkor lehet a 
sóban olyan királis vegyület, mellyel önállóan a 
reszolválóágens nem képzett volna sót. Mintha a 
reszolválóágenssel eredetileg is reagált enantiomer 
egyfajta rokon szerkezetű szolvát lenne. 

Úgy tűnik a kedvező eredményű jól kristályosodó 
diasztereomer só létrejöttéhez esetenként kell egy 
csaknem indifferens harmadik molekula, mely lehet rokon 
szerkezetű is. 

Ezt a viselkedést használja ki az úgynevezett Holland 
reszolválás18 , mikor egy racém vegyület reszolválásához 
rokon szerkezetű reszolválóágensek keverékét használják. 
Például a racém eritro-efedrin reszolválását rokon 
szerkezetű (csak egy szubsztituensben eltérő) azonos 
konfigurációjú reszolválóágensekkel vizsgálták, melyek 
közül cask az egyikkel értek el reszolválást. Ha azonban a 
kettő keverékét használták, a hatástalan reszolválóágens is 
úgy viselkedett, mintha az is az igen kedvező reagens 
lenne.( 17. ábra) 
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17. Ábra. Példa a Holland reszolválásra, rokon szerkezetű reszolváló-
ágensek keverékével. 

A koordinációs komplexekben a megszokottakon kívül 
más fém, például a kalcium is résztvehet19. Ekkor a 
reszolválóágens a dibenzoil-borkősav-kalcium sója, mely 
koordinációs komplexet képez a racém alkohol egyik 
enantiomerjével és kiválik a reakcióelegyből.  

A keletkezett tetrahidro-furfurilalkohol komplex adott 
esetben tovább is felhasználható, mint reszolválóágens a 
tetrahidrofurán-karbonsav reszolválásához. Ekkor a 
komplex megszűnik és ismét diasztereomer só keletkezik, 
melyben savat savval reszolválnak.(18. ábra)  
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18. Ábra. Koordinációs komplex diasztereomer kalcium só keletkezése 
és felhasználása racém sav reszolválására. 

A racém vegyület és a reszolválóágens reakciójának 
eredményeképpen keletkezett, külön fázisban 
elhelyezkedő és elválasztható diasztereomerek, az eddigi 
példák alapján azt sugallják, hogy a kristályosodás 
befejeződése után a diasztereomerben mindig ugyanaz az 
enantiomer található. Ugyankkor gyakran előfordul, hogy 
a kivált kristályok gyakorlatilag racém vegyületet, vagy az 
egyik enantiomert tartalmazzák, de ha a reakcióelegyet 
hosszabb ideig állni hagyjuk, akkor az előbbi esetben 
valamelyik enantiomer feldúsul, vagy a másik enantiomer 
kerül a kristályos diasztereomerbe. Ilyenkor az 
enantiomerek kristályosodási sebessége közel azonos, 
vagy az egyik gyorsabban kristályosodik (kinetikus 
kontroll), de állás közben a stabilabb diasztereomer 
kristályokat képző enantiomer kerül 
túlsúlyba(termodinamikai kontroll). A jelenséget a már 
említett Flumequin intermedier reszolválásánál 
tapsztaltakkal mutatjuk be12. (19. ábra) 
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19. Ábra. Racém vegyület reszolválása kinetikus és termodinamikus 
kontroll kihasználásával 

Elsősorban a gyógyszer- és a növényvédőszer-ipar egyre 
inkább a racém vegyület helyett annak egyik 
enantiomerjét használja fel, így gyakori probléma a másik 
enantiomer hasznosítása. A hasznosítás legkedvezőbb 
módja a racemizáció, mely különösen akkor gazdaságos, 
ha a racemizáció a reszolválással párhuzamosan játszódik 
le ( II. aszimmetrikus transzformáció). Ennek egy érdekes 
példája20 az, amikor a klorocidszintézis folyamán a 
melléktermékként keletkező izomert használták fel a 
racém vegyület enantiomerjével rokon szerkezetű, 
származék reszolválóágens előállítására (20. ábra. )  
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SR

NH2

O OH

O2N

NH

OH OH

COO2N

NH2

O OH

O2NO2N NH2

O OH

SS  

20. Ábra. Reszolválás rokon szerkezetű, származék reszolválóágenssel, 
II. aszimmetrikus transzformációval. 

Ha konglomerátum képzésére hajlamos racém vegyület 
túltelített oldatát a tiszta enantiomerekkel felváltva 
beoltják, akkor az oltókristállyal azonos enantiomerből 
kristályosodás indul meg ( indukált kristályosítás). 
Ilyenkor a kiszűrhető kristályok mennyisége több, mint 
amit a beoltáskor használtak 21. 
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21. Ábra. A racém vegyület túltelített oldatának beoltásánál az 
oltókristállyal azonos konfigurációjú enantiomer kristályosodik ki 

Például ha a racém dibenzoil-borkősav kalciumsó 
metoxietanol tartalmú etanolos oldatát az RR enantiomer 
kalciumsójának az utóbbival képzett szolvátjával beoltjuk, 
akkor kiválik az oldatban lévő enantiomer 43%-a.22 Ennek 
a kiszűrése után az oldatot pótolják (a kiválással azonos 
mennyiségű) racém vegyülettel és most az SS 
enantiomerrel végzik a beoltást. Ekkor a túltelített 
oldatból ennek az enantiomernek közel 41%-a válik ki. 
Az előbbi műveletek ismétlésével igen jó enantiomer-
elválasztás érhető el. (21. ábra) 

Az enantiomer keverék konglomerátumot vagy 
molekulavegyületet képezhet. Terner fázisdiagramjának 
az eutonikus és a biner fázisgiagramjának az eutektikus 
pontja gyakorlatilag megegyezik. Ezért az enantiomer 
keverékek viselkedése két csoportba sorolható. (22. ábra) 

100%

100%
eeo

ee

A

100%

100%
eeo

ee

B  
22. Ábra. Enantiomer keverékek reakcióinak az eredménye ee a kiindu-
lási ee0 függvényében (A konglomerátumot, B racém molekulavegyüle-
tet képező enantiomer keverékek esetében) 

Abban az esetben, ha a racém vegyület és az enantiomer 
olvadáspontjai lehetővé teszik, az enantiomer keverékek 
oldószer nélkül, olvadékból történő kristályosítással is 
elválaszthatók. (Hasonlóképpen a racém mentol 
dibenzoil-borkősavval, olvadékból történő 
kristályosításához (7. ábra)).  

Konglomerátumszerű viselkedést mutat23 az egyik 
prosztaglandin intermediert feleslegben tartalmazó lakton 
enantiomer keverék.(23. ábra) 

kristályos 
R,RS,SR,R

O
O

O
O

>
2. 200

1. olvadék

O
O

+          RR, SS

   olvadék 

23. Ábra. Enantiomer keverék elválasztása olvadék-kristályosítással. A 
feleslegben lévő enantiomer kristályosodik ki (konglomerátum). 

Racemát viselkedést követ a flumequin intermedier15, 
mert 50% feletti ee esetén mindig az enantiomer-felesleg  
kristályosodik ki az olvadékból, de ez alatti kiindulási ee 
esetén a racém. (24. ábra) 
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24. Ábra. Racém molekulavegyületet képező enantiomer keverék olva-
dékának a kristályosításakor az ee0 függvényében, alacsonyabb ee0 ese-
tén a racém, magasabb esetén az enantiomer hányad kristályosodik ki. 

Az enantiomer keverékek tisztításának általánosan 
alkalmazott módszere a frakcionált kristályosítás, nagy 
enantiomer-felesleg (racém molekulavegyületeknél a 
eutekitikus pont feletti ee) esetén mindig az enantiomer 
kerül a kristályos fázisba. 

A racém molekulavegyületet képező Grandaxin 
enantiomer keverékek frakcionált kristályosításkor24 még 
60% feletti ee0 estében is racém vegyületet találunk a 
kristályos fázisban, de 85% feletti ee0 esetében már  
optikailag tiszta enantiomert. (25. ábra) 
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25. Ábra. Racém molekulavegyületet képező enantiomer keverékek 
átkristályosításakor az ee0 függvényében a kristályos kiválás racém , 
majd enantiomer 

Ha az enantiomer keverék valamilyen származékát 
részlegesen elbontjuk, például valamilyen savval, vagy 
bázissal képzett sóból a keverék egy részét felszabadítjuk, 
akkor a racém és az enantiomer-felesleg megoszlik25. 
Például ha egy vízben nem oldódó bázis sósavas sóját a 
vizes oldatból lúggal két lépésben szabadítjuk fel, akkor a 
kivált frakciók enantiomer feleslege jelentősen eltér. (26. 
ábra) 
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26. Ábra. Racém molekulavegyületet képező enantiomer keverékek nem 
ekvivalens reagenssel szembeni viselkedése (pl. só felszabadítása 
frakcionált kicsapással) az ee0 függvényében. 

A 26. ábrán bemutatott enantiomer keverék semleges 
sósavas sója vízoldható, de a szabad bázis nem, tehát lúg 
adagolásra fokozatosan kicsapódik. Ha az oldat racém 
hányadával ekvivalens lúgot adagolunk, szabad állapotú 
racém bázis csapódik ki. 

Racemát típusú enantiomer keverék esetében, ha az ee0 az 
eutektikus összetétel alatt van, az első frakcióban 
közelítőleg racém összetételű enantiomer keverék válik 
ki.  



 Magyar Kémiai Folyóirat – Összefoglaló közlemények  

109-110. évfolyam, 2. szám, 2004. június 

69

Ha az enantiomer keverékből  részlegesen sót képezünk 
valamilyen oldószerben, majd bepároljuk, akkor a szabad 
állapotú enantiomer hányad szuperkritikus fluidummal 
végzett extrakcióval, vagy desztillációval is elválasztható 
a sótól26. A két frakció enantiomer feleslege (ee) eltérő 
lesz. Konglomerátum esetén mindig a só tartalmazza a 
nagyobb enantiomer felesleget, míg racemát esetén az 
eutektikus pontnak megfelelő összetétel alatti kiindulási 
keverékből akisebb enantiomer feleslegü lesz a só. (27. 
ábra)  

NH2
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R
> NH2
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25%
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CO 2 extr.
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+              ee : 68,5%
               desztillátum

+                 ee : 95,5%
                  desztillátum

ee : 35%
maradék

vagy

 

27. Ábra. Racemátképző enantiomer keverékek részleges sói mellől a 
szabad enantiomer felesleg megfelelő extrakcióval, vagy desztillációval 
elválasztható 

Az ilyen keverékekből elkülöníthető enantiomer feleslege 
(ee) lényegesen meghaladja az eredeti keverék feleslegét 
(ee0). 

Láttuk, hogy a termékek enantiomer-aránya, a rokon 
szerkezetű keverék reszolválóágensek és az elválasztott 
diasztereomerek enantiomer-aránya között nincs lineáris 
összefüggés. Ha az enantiomerkeverékek biner, terner 
fázisdiagrammjait, vagy bármilyen viselkedésük 
(reakcióik, frakcionált kristályosítás, olvadék 
kristályosítás, szelektív kicsapás, részleges sóképzés és 
extrakció, vagy desztilláció) során a kiindulási 
enantiomer-arány és a kapott eredmény enantiomer-arány 
összefüggését vizsgáljuk, akkor sem kapunk lineáris 
összefüggést. Fel kell tételeznünk, hogy a királis 
molekulák bármilyen keverékének az arányával sem az 
akirális, sem a királis reagensek alkalmazásakor létrejött 
változás hatása nem állhat lineáris összefüggésben.(28. 
ábra) 
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28. Ábra. Királis kiindulási körülmények és a folyamat végén mérhető 
királis eredmény közötti nem lineáris összefüggések várható lefutása 

Összefoglalás 

Pasteur majd később Pope és Peachey korukat megelőző 
munkásságát követően a sztereokémia, a szerves kémia és 
a kémiai elkülönítési műveletek rohamos fejlődésnek 
indultak. A felhalmozódott ismeretek egymásrahatása a 
királis vegyületek különböző keverékeinek az elválasztási 

lehetőségeit  nem várt eredményekkel gazdagította. Ezek 
közül, a teljesség igénye nélkül, néhány példát mutattunk 
be jelen összeállításunkban. A példák a racém vegyületek 
és a félekvivalens mennyiségű reszolválóágens reakcióit, 
a keletkezett diasztereomer és az egyik enantiomer két 
fázis közötti megoszlásának feltételeit, valamint 
szétválasztásuk lehetőségeit mutatják be. Ilyenek a só-só 
reakciók, az egymással nem elegyedő oldószerek 
alkalmazása kristályosodással, vagy anélkül, illetve az 
oldószer mentes  reakcióelegy elválasztása a 
szuperkritikus állapotú széndioxiddal végzett 
extrakcióval. A racém vegyület és a reszolválóágens 
reakciója olvadékban, vagy szilárd fázisban. A molekula 
komplex diasztereomer mellől az enantiomer elválasztása 
szublimációval, desztillációval, illetve az előbbi 
műveletek frakcionált módosításával. Példákat mutattunk 
be az oldószer szerepére, hogy néha csak a kristályos 
szolvát keletkezése teszi lehetővé a reszolválást, illetve 
oldószer függő lehet, hogy melyik enantiomert 
tartalmazza a diasztereomer. Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a diasztereomerek keletkezésekor kinetikus kontroll 
is érvényesülhet. Példákat mutatunk be arra, hogy a racém 
vegyület előnyösen reszolválható rokon szerkezetű 
reszolválóágenssel. Bemutatjuk a rokon szerkezetű racém 
vegyületek keverékeinek, illetve a rokon szerkezetű 
reszolválóágensek keverékeinek a viselkedését. Utalunk a 
kalcium sók alkalmazási lehetőségeire. Végül bemutatjuk 
a nem racém összetételű enantiomer keverékek idegen 
királis reagens alkalmazása nélkül elvégezhető 
elválasztásainak törvényszerű viselkedését.  

Példákat mutatunk be az enantiomer keverékek 
elválasztására olvadék kristályosítással, 
átkristályosítással, frakcionált kicsapással és részleges 
sóképzést követő extrakcióval. Végül felhívjuk az olvasó 
figyelmét arra, hogy a királis vegyületek bármilyen 
keverékével végrehajtott reakciók, illetve a különféle 
elválasztási műveletek során a kiindulási ee0 és a 
keletkező, vagy a fázisokban elhelyezkedő ee értékek 
között az összefüggés nem lineáris. 

Munkánkat az OTKA T15042725 számú pályázat 
támogatásával végeztük. 
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Chirality and selected organic chemical relationships 

After Pasteur’s and later Pope and Peachey’s activity being 
ahead of their time the stereochemistry, the organic chemistry 
and the chemical separational operations have been reached a 
speedy development. The interaction of the accumulated 
knowledge enriched the possibilities of the separation of 
different mixtures of the chiral compounds with unexpected 
results. From these possibilities we have presented some 
examples in this report without the demand of completeness. 
The examples show the reactions of the racemic compounds 
with half-equivalent resolving agents, the conditions of the 
distribution of the diastereoisomer and one of the enantiomers 
between two phases, as well as the possibilities of their 
separation. These are the salt-salt reactions, the application of 
unmiscible solvents with or without crystallization, or the 
separation of the solvent-free reaction mixture by extraction 
using supercritical carbon-dioxide. These are the reaction of the 
racemic compound and the resolving agent in molten or in solid 
phase, the separation of the enantiomer from beside the 
molecular complex diastereoisomer by sublimation, distillation 
or rather the fractional modification of these former operations, 
too. Some examples have been presented for the role of the 
solvent, that sometimes only the formation of the crystal solvate 
could make the resolution possible, or it depended on the 
solvent, which enantiomer was present in the diastereoisomer. 

 

 

We have called the attention to the fact that kinetic control could 
be standing out during the formation of the diastereoisomers, 
too. Some examples have been presented that a racemic 
compound could favourably be resolved with resolution agents 
having related structure. We have presented the behaviour of the 
mixtures of racemic compounds having related structure, and the 
mixture of the relative resolving agents, too. We have referred to 
the possibilities of the application of the calcium salts. Finally 
we have presented the regular behaviour of the separations of 
enantiomer mixtures with non-racemic composition without the 
use of strange chiral reagent. 

Examples have been shown for the separation of the enantiomer 
mixtures by crystallization of melt, recrystallizaton, fractional 
precipitation and extraction after partial salt-formation. Finally, 
we would like to direct the reader’s attention the fact that during 
the reaction of chiral compounds with any composition as well 
as during the different separations there is a nonlinear relation 
between the starting ee0 and the ee’s obtained or the ee’s in the 
phases. 

Beérkezett: 2003. X. 31. 




