IZOMERIE
-

vlastnosti organických sloučenin nezávisí pouze na jejich složení, ale i na vnitřním uspořádání částic
izomery = sloučeniny se stejným souhrnným vzorcem, ale jinou strukturou (konstitucí nebo prostorovým
uspořádáním); liší se chemickými i fyzikálními vlastnostmi
A) IZOMERIE KONSTITUČNÍ
- izomery se liší konstitucí, tzn. pořadím a druhy atomů a vazeb
 Izomerie řetězcová
- izomery se liší tvarem a větvením řetězce
např.:

C4H10

CH3-CH2-CH2-CH3
butan


-

CH3-CH-CH3
CH3
2-methylpropran

Izomerie polohová
izomery se liší polohou (umístěním) charakteristické funkční skupiny nebo vazby

např.: C3H8O

CH3-CH2-CH2-OH
propanol

C4H8

-

CH2=CH-CH2-CH3
but-1-en

CH3-CH-CH3
OH
propan-2-ol
CH3-CH=CH-CH3
but-2-en

Izomerie skupinová (funkční)
izomery se liší navázanou funkční skupinou

např.: C2H6O

CH3-O-CH3
dimethyléter (tV=-24°C)

CH3CH2OH
ethanol (tv=78°C)

Tautomerie
izomery se liší polohou dvojné vazby a vodíkového atomu
O
např.: C2H4O
CH2=CH-OH
H3C C
vinylalkohol
acetaldehyd
H

-

B)

-

IZOMERIE PROSTOROVÁ (STREOIZOMERIE)
izomery se liší prostorovým uspořádáním (konstituci mají stejnou)
Izomerie geometrická – cis/trans
izomery se liší polohou skupin na dvojných vazbách - pokud stejné skupiny leží ve stejné rovině od
dvojné vazby  cis-izomer; pokud leží v opačných rovinách  trans-izomer

např.: C4H8

trans-but-2-en
např.: C4H4O4

cis-but-2-en

 Izomerie optická
- vzniká jako projev tzv. chirality = neztotožnitelnost objektu s jeho zrcadlovým obrazem
optické izomery = enantiomery:
-

vzájemně se liší uspořádáním substituentů na tzv. asymetrickém (chirálním) atomu uhlíku C∗ = uhlík,
který na svých 4 vazbách nese 4 různé skupiny
nemají rovinu ani střed symetrie

maximální teoreticky možný počet optických izomerů je roven 2n, kde n je počet C∗
mají stejné fyzikální a chemické vlastnosti, mohou se lišit svou biologickou aktivitou
vykazují různou optickou aktivitu = schopnost stáčet rovinu polarizovaného světla  jeden izomer stáčí
rovinu polarizovaného světla vpravo (= pravotočivý izomer, označíme +), druhý izomer stáčí rovinu
polarizovaného světla o stejný úhel vlevo (= levotočivý izomer, označíme –)
- molekuly dvou optických izomerů jsou chirální – jsou svými zrcadlovými obrazy (např. jako pravá a levá
ruka) a jsou tedy vzájemně neztotožnitelné (i když na první pohled vypadají stejně)
- směs pravotočivého a levotočivého izomeru v poměru 1:1 se nazývá racemát a jeví se jako opticky
neaktivní (účinky + a – izomeru se vykompenzují)
pozn: polarizované světlo vzniká po průchodu světla optickým hranolem ( = nikol) a kmitá pouze v jedné
rovině („obyčejné světlo kmitá všemi směry)

-

