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A gyakorlaton használt anyagok veszélyeire az alábbi piktogramokkal utalunk:
ártalmas, irritáló
maró

mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

Labor zh-kérdések
1. Két egyenlettel mutassa be, hogy az alumínium-hidroxid amfoter tulajdonságú!
2. Adja meg az alumínium-szulfát és a timsó képletét! Mire használják ezeket az orvosi gyakorlatban? Írjon
egyenletet a timsó disszociációjára!
3. Mire alkalmazzák az alumínium-oxidot a gyógyászatban? Milyen előnyei és hátrányai vannak az
alkalmazásának?
4. Írja fel az alkálifémek neveit és vegyjeleit! Adja meg az alkálifémek vegyértékelektron-konfigurációját! Hány
vegyértékelektronnal rendelkeznek ezek az elemek?
5. Írja fel az alkáliföldfémek neveit és vegyjeleit! Adja meg az alkáliföldfémek vegyértékelektron-konfigurációját!
Hány vegyértékelektronnal rendelkeznek ezek az elemek?
6. Jellemezze az s-mező elemeinek elektronegativitását, ionizációs energiáját és kémiai reaktivitását! Mi a
jellemző oxidációs számuk vegyületeikben?
7. Jellemezze az s-mező fémeinek kémiai tulajdonságait! Írja fel a nátrium reakcióját vízzel!
8. Hogyan tudjuk a laboratóriumban a szén-dioxidot kimutatni? Írjon egyenletet!
9. Hogyan reagál a kalcium-karbonát a gyomorsavval (sósavval)? Írjon egyenletet! A szervezetben, illetve a
természetben milyen formában találunk kalcium-karbonátot?
10. Milyen alkáliföldfém-vegyületeket alkalmaznak gyomorsavmegkötésre (név és képlet)?
11. Hogyan reagál a mészkő szénsavval? Írjon egyenletet! Mi okozza a vizek változó keménységét?
12. Írja fel a vízkőképződés és a vízkőoldás során végbemenő reakciók egyenleteit!
13. Mire alkalmazzák az orvosi gyakorlatban a kalcium-szulfát hemihidrátot? Írjon egyenletet vízzel való
átalakulására!
14. Adja meg a kémiai összetételét az alábbi anyagoknak: meszes víz, gipsz, kréta, bordói lé, égetett mész.
15. Miért használnak bárium-szulfátot kontrasztanyagként röntgen vizsgálatokhoz és bárium-karbonátot nem?
Írjon egyenletet!
16. Írja fel az átmenetifémek vegyértékelektron-konfigurációját! Miért hajlamosak a d-mező elemei többféle
oxidációs állapot kialakítására?
17. Mit nevezünk Lewis-savnak és Lewis-bázisnak? Írjon egy-egy példát is!
18. Mit nevezünk ligandumnak és donor atomnak? Magyarázza el egy példán keresztül!
19. Mit nevezünk egyfogú és kétfogú ligandumnak? Írjon egy-egy példát is!
20. Mit jelent egy komplex stabilitási állandója? Mutassa be egy konkrét példán!
21. Mit nevezünk kelát komplexnek? Mi jellemző a stabilitására?
22. Nevezze meg az ábrán látható kelát képző vegyületet (teljes név és rövidítés)! Jelölje meg a donor atomokat!

23. Melyek a vas jellemző oxidációs állapotai vegyületeiben? Melyik ezek közül a stabilabb? Melyik található meg
inkább a természetben? Miért?
24. Miért mérgező a szerves higanyvegyület? Hogyan fejtik ki hatásukat?
A válaszokhoz ld: Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 84-110. o.
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Kísérletek
A kristályvíz
Titkosírás kobalt-kloriddal

CoCl2 ∙ 6 H2O

Szükséges anyagok: vizes (rózsaszín) kobalt(II)-klorid-oldat
Kivitelezés: Vizes kobalt(II)-klorid-oldattal, ecset segítségével írjon, rajzoljon egy papírra vagy akár a munkafüzetbe,
majd szárítsa meg. Egészen világos rózsaszín, alig látszó írást kapunk. Ezután melegítse infravörös lámpa alatt a
papírlapot 4-5 percig.
Mit tapasztal?

Mi a magyarázata? Írja fel a reakció egyenletét!

ld. jegyzet 99. o.!

Bemutató kísérlet- Az alumínium-hidroxid amfotériája
Szükséges anyagok: timsó-oldat, nátrium-hidroxid-oldat, sósav

NaOH-oldat

Kivitelezés:
a. 2 ujjnyi timsó-oldathoz óvatosan csepegtetve adjon kevés NaOH-oldatot.
Mit tapasztal?

Írjon reakcióegyenletet!

b. A keletkezett csapadékos elegyet ossza két részre. Az egyikhez adjon még NaOH-ot, a másikhoz sósavat.
Mit tapasztal?

Írjon reakcióegyenleteket!

ld. 1. kérdés!

Megjegyzés: A vékonybél enyhén lúgos kémhatású közegében az alumínium-hidroxid kicsapódik, és a
szervezetbe nem tud felszívódni. Ezért az alumínium-oxid vagy hidroxidot tartalmazó szereket
gyakran alkalmazzák gyomorsav-megkötésre. A finom eloszlású alumínium-hidroxid csapadék
azonban a felületén sokféle anyagot képes megkötni (ld. kolloid rendszerek), ezért nem érdemes más gyógyszereket
gyomorsav közömbösítőkkel együtt bevenni (a hatóanyagot is megkötheti az alumínium-hidroxid).
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Bemutató kísérlet
Kalcium-hidroxid reakciója szén-dioxiddal

Ca(OH)2-s víz

Szükséges anyagok: meszes víz, szén-dioxid (Kipp készülékből), fenolftalein-oldat
Kivitelezés:
a. Kémcsőbe töltsön 2-3 ujjnyi meszes vizet és vezessen bele gázbevezetőcsövön keresztül kevés szén-dioxidot Kippkészülékből. Óvatosan, lassan, nehogy a lúg a szemébe fröccsenjen!
Mit tapasztal?

Írja fel a reakcióegyenletet!

ld. 8. kérdés!

b. Folytassa a gázbevezetést addig, amíg további változások már nem tapasztalhatók (kb. 1-2 perc).
Mit tapasztal?
Írja fel a reakcióegyenletet!

ld. 11. kérdés!

c. Ezután a keletkezett rendszert melegítse forró vízfürdőben ~5 percig és figyelje meg a változást.
Mit tapasztal?

Írja fel a reakcióegyenletet!

ld. 12. kérdés!

Mivel tisztítaná ki a kémcsövet? Írjon egyenletet!!

Miért nem használunk csapvizet a vízfürdő elkészítéséhez?

Magyarázat: A kalcium-hidroxid erős bázis és reakcióba lép a savanhidrid szén-dioxiddal. A kezdetben megjelenő
termék, a kalcium-karbonát további szén-dioxid (szénsav) hatására feloldódik. A keletkezett kalcium-hidrogénkarbonátos vizet megmelegítve ismét karbonát („vízkő") képződik. Írjon egyenleteket az egyes lépésekhez!
Megjegyzés: A mészkő oldódása és a cseppkő keletkezése ugyanezen az elven alapul.
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d. Egy kémcsőbe töltsön ujjnyi semleges lakmuszoldatot. Vezessen a kémcsőbe gázbevezetőcsövön keresztül kevés
szén-dioxidot Kipp-készülékből. A lakmusz savas közegben piros, lúgos közegben kék színű. Semleges oldatban az
átmeneti lila szín látható.
a) Mit tapasztal?

b) Mi történik, ha az oldatot ezután forró vízfürdőben 2-3 percen át melegítjük?

Írja fel a lejátszódó folyamatok egyenleteit (a,b)!

Mi a magyarázata a fenti tapasztalatoknak?

Bemutató kísérlet - Komplexképző ligandum alkalmazása nehézfém-mérgezés terápiájában
Szükséges anyagok: ólom(II)-nitrát-oldat, kálium-jodid-oldat,
fehérje-oldat, nátrium-etilén-diamin-tetraacetát-oldat (EDTA)

Pb(NO3)2

Kivitelezés:
a. Kémcsőben ujjnyi ólom(II)-nitrát-oldathoz adjon 2-3 csepp KI-oldatot.

EDTA

Mit tapasztal?

Írjon egyenletet!
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b. Adjon a reakcióelegyhez 2-3 ujjnyi EDTA-oldatot. Rázza össze az elegyet!
Mit tapasztal? Mi a magyarázata a tapasztaltaknak?

Írjon egyenletet!

c. Ujjnyi fehérje oldathoz adjon ólom(II)-nitrát oldatot. Ekkor a fehérje kicsapódik. Ehhez az elegyhez öntsön (2-3
ujjnyi) EDTA-oldatot, majd alaposan rázza össze.
Mit tapasztal?

Megjegyzés: Egyes nehézfémek (higany, ólom, ezüst, réz, tallium stb.) mérgező hatása azon alapszik, hogy a szervezetbe
kerülve a biomolekulákhoz kovalensen kapcsolódnak. Ezek a fémek igen nagy affinitást mutatnak a kénhez, ezért pl. a
fehérjék kéntartalmú cisztein oldalláncaihoz erősen kötődnek. Ezáltal a fehérje szerkezetét megváltoztatják és denaturációt
okoznak. A denaturálódott fehérje nem képes betölteni a biológiai szerepét, pl. egy enzim denaturálódva már nem katalizálja az adott
biokémiai átalakulást. Az enzimek blokkolása az anyagcsere folyamatok zavarához vezet. A nehézfém-mérgezések EDTA-val és más
kelátképző ligandumokkal kezelhetők: a nehézfém-ion stabil kelátkomplex
kialakításával újra oldatba megy, a fehérje pedig renaturálódik. Az ilyen kezeléskor
azonban figyelembe kell venni, hogy az EDTA nem szelektív, a szervezet számára
fontos fémionokat (pl. kalcium, magnézium) is komplexálja, ezért ezek pótlásáról
gondoskodni kell. A sziderofórok olyan vaskötő molekulák, amelyek egyes
baktériumok vasfelvételét biztosítják hidroxámsav funkciós csoporttal. Ezekben a
bakteriális sziderofórokban a hidroxámsav egy peptid részeként található. Bizonyos
sziderofórok (pl. deferrioxamin) terápiás célra használhatók: alkalmasak a szervezet kóros vaslerakódásainak (hemokromatózis)
mobilizálására és a vizelettel való ürítésére.). A kék színű részlet a hidroxámsav.

Egy sziderofór származék: Lineáris ferrioxamin (vas nélkül: deferrioxamin)
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Bemutató kísérlet
Nátrium reakciója vízzel

Na

Szükséges anyagok: nátrium, fenolftalein, víz
Kivitelezés: Félig töltsünk egy üvegkádat vízzel, adjunk hozzá pár csepp fenolftaleint. Egy borsónyi méretű
nátriumdarabot tisztítsunk meg oxidkérgétől, majd a tiszta, fényes fémet dobjuk a kád vízbe. Takarjuk le a kádat
egy üveglappal.
Figyeljük meg a nátrium viselkedését, hol helyezkedik el, hogyan változik meg az alakja. Készítsünk rajzot a
kísérletről!

Írjunk reakcióegyenletet!

ld. 7. kérdés!

Milyen következtetést vonhatunk le a kísérlet alapján a nátrium sűrűségéről, olvadáspontjáról és
keménységéről?

Miért tároljuk petróleum (alkán, paraffin) alatt? Előfordul-e az elemi nátrium a természetben? Válaszát
indokolja!

Megjegyzés: Alkálifém okozta tüzet nem szabad vízzel oltani, hiszen ilyen esetben az csak “olaj a tűzre”. Oltásra
porral oltót kell használni (az égő magnézium CO2-dal is reagál, ezért a szén-dioxiddal oltó készülék sem megfelelő!).
A fenolftalein egy sav-bázis indikátor, mely savas és semleges közegben színtelen, lúgos közegben lila színű.
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