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Wstęp  

  

Stereochemia to dział chemii zajmujący się badaniem struktury przestrzennej cząsteczki, 

czyli w jaki sposób atomy są ułożone w przestrzeni i wynikających z tego właściwości 

chemicznych, biologicznych, jaki i fizycznych. Dział ten jest potocznie nazywany chemią 3D, 

ze względu na fakt, że słowo „stereo” oznacza przestrzenny (trójwymiarowy).  Za pomocą 

stereochemii chemicy mogą określić związki między różnymi cząsteczkami zbudowanymi z 

tych samych atomów. Jednym z działów stereochemii jest izomeria przestrzenna 

(stereoizomeria), która koncentruje się na różnicach w trójwymiarowym ułożeniu atomów w 

związkach o identycznej budowie, tak zwanych stereoizomerach. Stereochemia jest istotna przy 

testowaniu właściwości różnych leków lub przy wprowadzaniu nowych. Ponieważ większość 

leków działa poprzez pobudzanie lub hamowanie receptorów,  a to, czy dany lek będzie 

reagował z konkretnym receptorem, zależy od ułożonych w nim cząsteczek. Aby móc powiązać 

się z receptorem, lek musi wykazywać do niego powinowactwo.1 Postęp stereochemii nastąpił 

stosunkowo niedawno,  przez co naukowcy we wcześniejszych latach nie mogli przewidzieć 

działania, pożądanego jak i niepożądanego,  danego leku na organizm człowieka. Wraz z 

postępem nauki i technologii nastąpił postęp stereochemii, dzięki któremu możemy przewidzieć 

efekty stosowania danego leku. Więcej powodów, dla których postęp stereochemii jest tak 

istotny i ważny, przybliżę w dalszej części swojej pracy na przykładzie leku Talidomid, który 

został zakazany ze względu na szkodliwe działanie. Po ponad 50 latach, wraz z postępem 

stereochemii, Talidomid powrócił jako lek na szpiczaka Mnogiego. 

Wprowadzenie do stereochemii  

  

Stereochemią nazwany został dział chemii, który zajmuje się badaniem struktury 

przestrzennej cząsteczki. Stereoizomerami nazywane są takie izomery, w których atomy 

połączone są w tych samych sekwencjach (sposób i kolejność powiązania atomów), a różnią się 

tylko przestrzennym rozmieszczeniem atomów. Izomery mają taki sam wzór sumaryczny, a 

różny strukturalny. Zjawisko stereoizomerii obejmuje więc izomerię geometryczną związków 

 
1  M. Młodziejewski, „Nieodwracalne cierpienie spowodowane chwilą ukojenia – stereochemia w praktyce” 

https://elementum.edu.pl/nieodwracalne-cierpienie-spowodowane-chwila-ukojenia-stereochemia-w-praktyce/     

2019r.  22.02.2021r.  
   

https://elementum.edu.pl/author/maciej/
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z wiązaniem podwójnym, izomerię geometryczną podstawionych związków pierścieniowych 

oraz izomerię optyczną, w których możemy wyróżnić enancjomery. Przeciwieństwem 

enancjomerów są diastereoizomery, czyli stereoizomery, które nie są odbiciem lustrzanym. 

Enancjomery (dwa streoizomery) są to pary chiralnych  i nienakładanych na siebie cząsteczek 

chemicznych, są one swoimi lustrzanymi odbiciami, mają się względem siebie jak lewa i prawa 

ręka.   

  

 
  

Rys. Enancjomery prawy i lewy aminokwasu2  

  

  

Enancjomery zazwyczaj wykazują aktywność optyczną. Czyli są to cząsteczki będące w 

stanie skręcić płaszczyznę światła spolaryzowanego. W zależności od kierunku skręcania 

światła spolaryzowanego dzieli się je na lewoskrętne, oznaczone symbolem (–) oraz 

prawoskrętne, oznaczone (+). W zależności od konfiguracji atomu węgla, możemy podzielić na 

te oznaczone literą R (łac. Rectus-prawy) lub S (łac. Sinister-lewy).   

  

 
2 https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida , 25.04.2021  

https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
https://www.enigmasdeluniverso.es/el-enigma-humano/la-asimetria-molecular-de-la-vida
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Rys. Enancjomery R i S 3  

  

  

Enancjomery mogą mieć zupełnie odrębne właściwości pod względem 

farmakokinetycznym, farmakodynamicznym czy profilu działań niepożądanych. Podczas gdy 

jeden z izomerów optycznych może wykazywać interesującą nas właściwość, drugi może być 

nieaktywny, posiadać jedynie niewielką aktywność, być agonistą pierwszego, czy wreszcie 

cechować się innym rodzajem pożądanej lub niepożądanej aktywności. Postęp stereochemii 

pozwala skuteczniej przewidzieć działanie leku, to pożądane, jak i to negatywne.Jest to bardzo 

istotna kwestia, która może zapobiec skutkom ubocznym stosowania leku. 4  

Wpływ stereoizomerii na działanie leków  

  

Enancjomery, pomimo tej samej budowy (jedynie innego ułożenia w przestrzeni) mogą 

wykazywać w ludzkim ciele kompletnie inne właściwości. Możemy tu wyróżnić:  

 
3 https://chem.pg.edu.pl/documents/175230/40070411/4_Regu%C5%82y%20piersze%C5%84stwa%20podstawni 

k%C3%B3w  

4  M. Młodziejewski. „Nieodwracalne cierpienie spowodowane chwilą ukojenia – stereochemia w praktyce” 

https://elementum.edu.pl/nieodwracalne-cierpienie-spowodowane-chwila-ukojenia-stereochemia-w-praktyce/     

2019r.  25.04.2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://elementum.edu.pl/author/maciej/
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✓ Eutomer – czyli ten enancjomer leku, który wykazuje działanie, które chcemy, żeby 

wykazywał.  

✓ Distomer –  niepożądany enancjomer, który może nie mieć w ogóle działania 

biologicznego, albo ma działanie szkodliwe na ludzki organizm.  

Enancjomey możemy również podzielić na:  

✓ Enancjomer lewoskrętny: skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego w lewo i jest 

oznaczonym znakiem (-)   

✓ Enancjomer prawoskrętny: skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo i jest 

oznaczony znakiem (+).  

 Obecnie zasada rozpoznania aktywności poszczególnych izomerów optycznych została 

przedstawiona w aktach prawnych Stanów Zjednoczonych w 1992 roku (Policy Statement for the 

Development of New Stereoisomeric Drugs wydane przez US Food and Drug Administration), 

państw członkowskich UE w 1994 roku (Rules Governing Medicinal Products in the European 

Community – Investigation of Chiral Active Substances, CPMP/III/3501/91) oraz w Kanadzie w 

1994 roku (Stereochemical 5 Issues in Chiral Drug Investigation wydane przez Canadian Health 

Protection Branch) i jest formalnym wymogiem stawianym nie tylko nowo wprowadzanym lekom, 

ale również dodatkom do żywności  i pestycydom 5. Działanie większości leków jest wynikiem 

chemicznego łączenia się biologicznie aktywnych cząsteczek  leków z określonymi strukturami 

komórkowymi - receptorami.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3 eutomer pasujący do receptora i distomer niepasujący do receptora 7  

 
5 Shah R.R., Branch S.K., w Stereochemical aspects of drug action and disposition (red. Eichelbaum M., Testa B., 

Somogyi A.), Springer, Berlin 2003, s. 379-399  
6 D'Amato. R J,  Loughnan.  M S , Flynn. E, and  Folkman. “Thalidomide is an inhibitor of angiogenesis” Proc  

Natl Acad Sci U S A. 1994  
7 https://i0.wp.com/olimpiadachemiczna.com/wp-content/uploads/2018/08/leki.jpg?resize=474%2C199&ssl=1  
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Stereoizomeria w Talidomidzie, działanie Talidomidu, jego efekty uboczne – 

dawniej                                                                                                             

 

Rys. 4 Lek Talidomid8  

  

Talidomid (Thalidomidum) – lek, który został zsyntezowany przez chemików z Chemie 

Grünenthal z Republiki Federalnej Niemiec w 1953 roku - jest wytwarzany jako mieszanina 

racemiczna (czyli taka, która jest równomolową mieszaniną enancjomeru R oraz S). Talidomid 

ma działanie przeciwwymiotne, uspokajające, usypiające i przeciwbólowe, miał łagodzić  

negatywne dolegliwości związane z ciążą. Lek ten chemicznie stanowi pochodną kwasu alfa-

N-ftalimidoglutarimidowego. Jest to organiczny związek chemiczny zbudowany z reszty 

ftalimidowej i glutarimidowej. Talidomid posiada chiralny atom węgla  i występuje w postaci 

dwóch enancjomerów R i S. Odmiana R ma właściwości uspokajające  i wykazuje działanie 

terapeutyczne. Niestety nasz organizm w wątrobie przekształca stereoizomer R do S, który ma 

negatywne działanie na nerwy w kończynach (neuropatia obwodowa).9  

 Lek Talidomid był skierowany głównie do kobiet w ciąży. Naturalna ochrona matki nie 

była w stanie ochronić dziecka przed działaniem Talidomidu, będącego substancją teratogenną 

dla embrionu, który jest niezwykle wrażliwy. Lek ten początkowo sprzedawano w Niemczech 

Zachodnich jako Contergan, później został wprowadzony na rynek Wielkiej Brytanii pod nazwą 

Distaval.  10  

  

 
8 Talidomid zdjęcie wykonane The Science Museum  w Londynie  
9 Stephens TD, Bunde CJ, Fillmore BJ (June 2000). "Mechanism of action in thalidomide teratogenesis". Biochemical 

Pharmacology  
10 Botting.J  „The History of Thalidomide”  Drug News & Perspectives 2002  
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Rys. 5 Enancjomer R i S Talidomidu11  

  

Najbardziej poważnymi efektami ubocznymi Thalidomidu były ciężkie, zagrażające 

życiu wady wrodzone dziecka, które mogły doprowadzić do śmierci. Jeśli matka lub ojciec 

przyjmowali lek w czasie poczęcia, lub ciąży, nawet jedna dawka Talidomidu mogła 

spowodować poważne nieodwracalne wady wrodzone rąk, nóg, kości, uszu, oczu, twarzy lub 

serca dziecka. Dokładny mechanizm działania talidomidu nie jest znany, chociaż próby 

zidentyfikowania teratogennego działania talidomidu przyniosły 2000 prac naukowych  i 

propozycję 15 lub 16 prawdopodobnych mechanizmów do roku 2000. 12       

  

 Dawniej  nie  znano  pojęcia  stereochemii  i nie można było przewidzieć 

wszystkich skutków ubocznych stosowania leków. W przypadku Talidomidu naukowcy 

zauważyli jego skutecznie działanie przeciwbólowe i przeciwwymiotne -  zaczęli podawać go 

kobietom w ciąży, myśląc, że nie posiada żadnych skutków ubocznych. Dopiero po kilku latach, 

gdy zaobserwowano wzrost liczby dzieci ze zmianami mutagennymi, poddano Talidomid 

szczegółowym badaniom. Właśnie wtedy odkryto negatywne skutki uboczne uboczne 

Talidomidu. 13            

 

 
11 https://chem.pg.edu.pl/documents/175230/40070411/4_Regu%C5%82y%20piersze%C5%84stwa%20podstaw 

nik%C3%B3w  
12 Stephens TD, Bunde CJ, Fillmore BJ (June 2000). "Mechanism of action in thalidomide teratogenesis". Biochemical 

Pharmacology  
13 Botting.J  „The History of Thalidomide”  Drug News & Perspectives 2002  
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Rys. 6. Protezy dziecięce  dla dzieci ze zmianami mutagennymi spowodowanymi przez Talidomid14  

 

Rozwój stereoizomerii w Talidomidzie   

   
Obecnie Talidomid stosuje się głównie w terapii nieuleczalnego szpiczaka mnogiego, 

inaczej nazywanego szpiczakiem polazmocytowym lub chorobą Kahlera (łac. myeloma 

multiplex) w przypadku, gdy inne metody leczenia nie działają. Jest to nowotwór układu 

krwiotwórczego. Choroba ta polega na nieprawidłowym i nadmiernym namnażaniem się 

komórek plazmatycznych znajdujących się najczęściej w kościach płaskich (które to 

wytwarzają przeciwciała i odpowiadają za odporność organizmu człowieka). Talidomid jest 

również stosowany w leczenie rumienia guzowatego leprosum (ENL).  Jest to choroba zapalna 

podskórnej tkanki tłuszczowej.  

Talidomidu nie może stosować każdy. Ze względu na fakt, że lek ten może powodować 

ciężkie deformacje, a czasem nawet śmierć płodu, nie może być on przyjmowany przez kobiety 

w ciąży, karmiące piersią ani kobiety, które mogą zajść w ciążę w trakcie jego przyjmowania. 

Uważa się, że substancja czynna Talidomidu działa poprzez blokowanie rozwoju komórek 

nowotworowych. Zahamowania rozwoju komórek nowotworowych to szansa na zatrzymanie 

rozprzestrzeniania się raka w organizmie. Naukowcy, wykorzystując teratogenne działanie 

 
14 Zdjęcie wykonane The Science Museum  w Londynie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiotw%C3%B3rczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiotw%C3%B3rczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiotw%C3%B3rczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiotw%C3%B3rczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_t%C5%82uszczowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_t%C5%82uszczowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_t%C5%82uszczowa
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Talidomidu, odkryli możliwość zastosowania go jako leku przeciwrakowego, a także przy 

leczeniu rumienia guzowatego leprosum.15  

Badania nad pochodnymi Talidomidu doprowadziły do utworzenia Pomalidomidu 

zatwierdzonego przez komisję europejskiej w  sierpniu 2013 roku jako lek przeciwko 

szpiczakowi mnogiemu i jest obecnie sprzedawany w Europie pod nazwą Imnovid.16  

  

  

  

Podsumowanie  

  
Stereochemia to dział chemii zajmujący się badaniem struktury przestrzennej cząsteczki, 

czyli w jaki sposób atomy są ułożone w przestrzeni i wynikających z niej właściwości 

chemicznych, biologicznych, jak i fizycznych. Stereochemia pomaga określić, czy dany 

związek chemiczny zareaguje z którymś z receptorów. Jest to istotne przy wprowadzaniu leków 

na rynek. Poznanie enancjomerów danego związku chemicznego umożliwia dopasowanie go 

do danego receptora w organizmie człowieka. Podczas gdy jeden z izomerów optycznych może 

wykazywać interesującą nas właściwość, drugi może być nieaktywny, posiadać jedynie 

niewielką aktywność, być agonistą pierwszego, czy wreszcie cechować się innym rodzajem 

pożądanej lub niepożądanej aktywności.   

Postęp stereochemii pozwala skuteczniej przewidzieć działanie leku, to pożądane, jak  i 

to negatywne, jest to bardzo istotna kwestia, która może zapobiec skutkom ubocznym 

stosowania danego leku. W przypadku Talidomidu, którego enancjomer R ma właściwości 

uspokajające i wykazuje działanie terapeutyczne, to enancjomer S, który jest silnym 

teratogenem hamującym rozwój płodu i uszkadzającym jego DNA. Brak odpowiednich badań 

przed wprowadzaniem go na rynek doprowadziło do zwiększenia się liczby narodzin dzieci z 

wadami wrodzonymi, których można było uniknąć, przeprowadzając odpowiednie badania 

przed dopuszczeniem Talidomidu do sprzedaży.  

 
15 Eurpean  Medicines  Agency  Science  Medicines  Health  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/thalidomide-celgene-epar-medicine- overview_pl.pdf  

16 Dmoszyńska.A „Talidomid – nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego” Acta Haematol 2000  

  



11  
  

Dzięki znacznemu postępowi stereochemii obecnie Talidomid jest stosowany do 

leczenia szpiczaka mnogiego, ponieważ zatrzymuje rozwój komórek nowotworowych.   

  

Pisanie RBW było bardzo pracochłonne i wymagało ode mnie dużego zaangażowania, 

na początku musiałam wybrać temat. Głównym powodem, dla którego wybrałam akurat 

stereochemię i Talidomid były warsztaty zorganizowane przez szkołę, jak i moja prywatna 

wizyta w The Science Museum  w Londynie, wykorzystałam nawet zdjęcia zrobione podczas 

zwiedzania w mojej pracy. Później musiałam znaleźć odpowiednie źródła, z których 

zamierzałam skorzystać w moim raporcie z badań własnych, tutaj bardzo pomocna była moja 

nauczycielka chemii, która była również promotorem mojej pracy. Pisząc RBW, dowiedziałam 

się wielu istotnych i bardzo interesujących  rzeczy. W dobie pandemii podczas produkcji leków 

oraz szczepionek istotną sprawą jest wiedza o stereochemii.  

Wnioski  

  
Stereochemia jest bardzo istotna w przypadku wprowadzania nowych leków na rynek. 

Za pomocą stereochemii chemicy mogą określić związki między różnymi cząsteczkami 

zbudowanymi z tych samych atomów. Postęp stereochemii pozwala skuteczniej przewidzieć 

działanie leku, to pożądane, jak i to negatywne, jest to bardzo istotna kwestia, która może 

zapobiec skutkom ubocznym stosowania leku. Enancjomery niektórych leków mogą 

wykazywać różne właściwości. Na przykład jeden enancjomery wykazuje właściwości 

pożądane, a drugi może być nieaktywny, lub posiadać niewielką aktywność, albo działać 

negatywnie na organizm człowieka. Właśnie dlatego bardzo ważne jest poznanie dokładnie 

działania poszczególnych izomerów, tak by wprowadzane na rynek chiralne związki cechowały 

się odpowiednią jakością i skutecznością działania, a także gwarantowały bezpieczeństwo ich 

stosowania.  
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