Orvosi Kémia
Munkafüzet
13. hét
Szerves anyagok vizsgálata II.
(168-176. o.)
Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus Péter, Lóránd Tamás, Nagy Veronika,
Radó-Turcsi Erika, Takátsy Anikó
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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, feladatok
1. Hogyan tudjuk a laboratóriumban a szén-dioxidot kimutatni? Írjon egyenletet! (ld. jegyzet 91. o., 6.
heti munkafüzet 6. o.)
2. Írja fel az 1-butén brómaddíciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Nevezze el a terméket!
3. Hol található a laboratóriumban a brómos víz reagens? Miért? (ld. jegyzet 51. o.)
4. Írja fel a 2-butén hidrogénnel végzett redukciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Melyik
vegyület biztosítja a hidrogént a C=C kötés redukciójához az élő szervezetben?
5. Írja fel az ciklohexén vízaddíciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Nevezze el a terméket!
6. Rajzolja fel képlettel, amikor az 1,3-propándiol molekula intramolekuláris hidrogén-kötéseket képez!
7. Mit jelent az alkoholok rendűsége? Mutassa be konkrét példákon (szerkezeti képlettel)!
8. Rajzolja fel az alábbi vegyületek szerkezeti képletét! n-butanol, terc-butanol, izo-butanol, szekbutanol
9. Rajzolja fel egy egyértékű, egy kétértékű és egy háromértékű alkohol szerkezeti képletét! Nevezze is
meg őket!
10. Írja fel a ciklopentanol oxidációjának reakcióegyenletét szerkezeti képlettel! Nevezze el a terméket!
Milyen típusú vegyület keletkezik?
11. Írja fel a benzil-alkohol oxidációjának reakcióegyenletét két lépésben, szerkezeti képlettel! Nevezze
el a termékeket! Milyen típusú vegyületek keletkeznek?
12. Írja fel szerkezeti képletekkel a metanol oxidációját az emberi szervezetben! Milyen reaktáns
szükséges a folyamathoz?
13. Írja fel szerkezeti képletekkel az izo-propanol vízeliminációs reakcióját! Milyen típusú vegyület
keletkezik?
14. Rajzolja fel a n-butanol és egy izomer éter szerkezeti képleteit. Hasonlítsa össze kémiai és fizikai
tulajdonságaikat, magyarázza meg a különbségeket!
15. Mi a különbség a fenolok és az aromás alkoholok között? Mutassa be konkrét példákon, rajzoljon
szerkezeti képleteket!
16. Írja fel a fenol reakcióját NaOH-dal! Hasonlítsa össze a fenol és a termék vízoldhatóságát!
17. Írja fel a lehetséges dihidroxi-benzolok szerkezeti képletét, valamint hasonlítsa össze az
viselkedésüket oxidálószerrel szemben (írjon reakcióegyenleteket)!
18. Mit jelent a kinoidális elektronrendszer? Adjon rá példaként egy konkrét vegyületet szerkezeti
képlettel!
19. Mit jelent az „enol”? Adjon rá egy példát is szerkezeti képlettel! Mi jellemző a stabilitására (írjon
reakcióegyenletet)? (ld. 28b-Telítetlen szénhidrogének, 34-Alkoholok, 35-Fenolok)
20. Mit nevezünk kelátkomplexnek? Mi jellemző a stabilitására? (ld. jegyzet 98. o.)
21. Mit jelent a negatív induktív effektus? Mutassa be egy konkrét példán! (ld. 5. előadás)
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22. Adja meg az az alábbi vegyületek nevét, jelölje és nevezze meg a funkciós csoportot a képletben!

23. Írja fel szerkezeti képletekkel az etántiol enyhe oxidációját! Milyen típusú vegyület keletkezik?
24. Mit jelent a diszulfid híd? Milyen vegyülettípusból és hogyan keletkezik?
A válaszokhoz ld: az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 168-176. o. és az alábbi előadások anyaga: 04-5Bevezetés a szerves kémiába, 28-29-Szénhidrogének, 34-Alkoholok, 35-Fenolok, éterek, kénvegyületek.
Bónusz pontokért: A válaszokhoz ld: az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 168-176. o., a 12. heti
munkafüzet, és az alábbi előadások anyaga: 04-5-Bevezetés a szerves kémiába, 28-29-Szénhidrogének,
34-Alkoholok, 35-Fenolok, éterek, kénvegyületek.
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Kísérletek
oxálsav

Minőségi elemanalízis

CuO
Szén és hidrogén kimutatása
Szükséges anyagok: oxálsav, réz(II)-oxid por, meszes víz

meszes víz

Kivitelezés:
Száraz kémcsőbe tegyen késhegynyi oxálsavat és négyszeres mennyiségű réz(II)-oxidot (CuO). Zárja le a
kémcsövet U-alakú gázelvezető csővel ellátott dugóval. A gázelvezető cső másik végét mártsa meszes
vízzel negyedéig töltött kémcsőbe. Helyezze a porkeveréket tartalmazó kémcsövet Bunsen égő
nemvilágító lángjába és hevítse kb. fél percen át. A távozó gázt vezesse a meszes vízzel töltött kémcsőbe,
a gázelvezető cső 2-3 cm-re merüljön a meszes vízbe. A hevítés befejezése előtt emelje ki a gázelvezető
csövet a meszes vízből, és csak utána szüntesse meg a szilárd anyag melegítését!
Mit tapasztal a porkeveréket tartalmazó kémcsőben? Figyelje meg a kémcső felső részét is!

Írjon reakcióegyenletet!

Mit tapasztal a meszes vizes kémcsőben?

Mi okozza a változást? Írjon reakcióegyenletet!

ld. 1. kérdés!

Halogén kimutatása lángfestési próbával
Halogéntartalmú szerves vegyületek hevítésekor hidrogén-halogenidek keletkeznek, melyek réz
jelenlétében illékony réz-halogenidekké alakulnak. A kimutatás a réz lángfestésén alapszik.
Szükséges anyagok: vörösréz drót, triklór-ecetsav
Kivitelezés:
Jól kihevített vastag vörösréz drótot lehűlés után mártson

triklór-ecetsav

triklór-ecetsavoldatba, majd izzítsa nemvilágító gázlángban.
Mit tapasztal?
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A funkciós csoportok vizsgálata
CH2Cl2

Telítetlenség kimutatása
A

telítetlen

szénhidrogének

(alkének,

alkinek)

könnyen

vizes Br2-oldat

addícionálnak halogéneket (AdE).
Szükséges anyagok: a lenti táblázatban szereplő vegyületek, brómos víz, diklór-metán
Kivitelezés: Kémcsőben 2 csepp vagy egy spatulahegynyi (~15 mg) vizsgálandó anyagot oldjon fel fél ujjnyi
diklórmetánban, majd az oldathoz fülke alatt adjon 3-4 csepp brómos vizet! Alaposan rázza össze!
Milyen színű a brómos víz?
Milyen változás jelzi, hogy a reakció végbemegy?

vizsgált anyag

tapasztalat

képlet, pozitív próba esetén reakcióegyenlet

hexán

ciklohexén

toluol

koleszterin

Megjegyzés: A fenolok, enolok, aminok, aldehidek, ketonok szintén reagálnak brómmal, ugyanakkor
egyes alkénszármazékok (pl. fumársav) sztérikus okok miatt nem adják a próbát.
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Alkoholok

kénsavas K2Cr2O7-oldat

Alkoholok oxidációja kálium-dikromáttal
Szükséges anyagok: kénsavas kálium-dikromát-oldat, etanol, izo-propanol, tercier-butanol
Kivitelezés:
Három kémcsőbe tegyen néhány csepp kénsavas kálium-dikromát-oldatot. Adjon hozzájuk pár csepp
etanolt, izopropanolt ill. tercier-butanolt. Mit tapasztal?
alkohol

tapasztalat

képlet, reakcióegyenlet (Nevezze el a terméket!)

etanol

ld. 10. kérdés!

izo-propanol

ld. 10. kérdés!

terc-butanol

A dikromát-ionok savas közegben az alábbi egyenlet szerint redukálódnak:
Cr2O72–

+ 14 H+

+ 6 e– = 2 Cr3+ + 7 H2O

Állapítsa meg az oxidációs számokat a fenti egyenletben!
Milyen színűek az alábbi részecskék vizes oldatban?

Cr2O72–:

Cr3+:

Megjegyzés: A jellegzetes illatú izo-propanol autók szélvédőmosó- és hűtőfolyadékának egyik
komponense. Jó oldószer és hatékonyan csökkenti a hűtőfolyadék fagyáspontját is.
A fenti reakción alapszik a hagyományos alkoholszonda működése: a kilélegzett levegő etilalkoholtartalmától fügően változik meg a dikromátos töltet színe.
Az etil- és különösen a metil-alkohol azért mérgezőek, mert metabolizmusuk során reaktív
aldehidekké alakulnak át. Melyik anyag az oxidálószer, ha az alkohol a szervezetben oxidálódik?
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Többértékű alkoholok és enolok reakciója réz(II)-ionokkal
Szükséges anyagok: glicerin, acetecetészter, CuSO4-oldat, NaOH-oldat,
aceton
Kivitelezés: Kémcsőben 5-6 csepp glicerinhez adjon ujjnyi vizet és 5 csepp

CuSO4-oldat
aceton

CuSO4-oldatot, majd 8-10 csepp NaOH-oldatot! Ismételje meg a kísérletet acetecetészterrel, de az
acetecetésztert előbb oldja fel ujjnyi acetonban, majd adjon hozzá kb. feleannyi vizet és ezután folytassa
a kísérletet.
A reakció során komplexképződés megy végbe, az alkoholos (v. enolos) hidroxil-csoportok lesznek a
ligandumok, és jellegzetes színű kelátkomplexek keletkeznek.

Mit jelent a kelátkomplex?

alkohol

tapasztalat

20. kérdés

reakcióegyenlet

glicerin

acetecetészter

Rajzolja fel az acetecetészter enol formáját! A réz(II)-vel az enol
forma reagál.

ld. 19. kérdés!
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Fenolok
Fenolok kimutatása FeCl3-os próbával
A fenolos és enolos OH-csoport nehézfém-ionokkal, 6-os koordinációs számmal színes komplexet képez.
Szükséges anyagok: fenol-oldat, β-naftol-oldat, 1%-os vas(III)-klorid-oldat.
Kivitelezés: Kémcsőben ujjnyi fenol-oldathoz adjon 1-2 csepp híg FeCl3-oldatot. Ismételje meg a kísérletet
új kémcsőben fenol helyett β-naftol-oldattal is. Mit tapasztal?
vizsgált anyag tapasztalat

képlet, reakcióegyenlet

fenol

β-naftol
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Alkoholok és fenolok oldódása lúgban
Szükséges anyagok: kristályos β-naftol, n-oktanol, NaOH-oldat

β-naftol

Kivitelezés:
a. Helyezzen egy kémcsőbe néhány kristály β-naftolt, egy másik kémcsőbe pár csepp n-oktanolt! Adjon
fél ujjnyi vizet mindkettőhöz!
Mit tapasztal? Rajzolja fel a két anyag képletét!

b. Adjon mindkét kémcsőbe ujjnyi NaOH-oldatot!
Mit tapasztal?

Mivel magyarázható a különbség? Írjon reakcióegyenletet!

ld. 16. kérdés!

Fenolok savassága
fenol
Szükséges anyagok: fenol-oldat, pikrinsav-oldat, indikátorpapír
Kivitelezés:

pikrinsav

Helyezzen óraüvegre egy-egy darab univerzál indikátorpapírt és
cseppentsen az egyikre fenol-oldatot, a másikra pikrinsav-oldatot.
Mit tapasztal? Hasonlítsa össze az eredményt a színskálával!

Rajzolja fel a két anyag képletét!

Miként indokolja a két vegyület szerkezete savanyúságuk különbözőségét?
ld. 21. kérdés!
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Fenol brómozása (szubsztitúció)
A fenolok aromás gyűrűje a hidroxil-csoport révén aktivált, ezért katalizátor nélkül is brómozható. A
termék vízben nem oldódik.
Szükséges anyagok: fenol-oldat, brómos víz (fülke alatt)
Kivitelezés:
Fülke alatt 3-4 csepp fenol-oldathoz csepegtessen brómos vizet, míg

fenol
brómos víz

változás nem történik! Rázogassa a kémcsövet! A brómot nagy
feleslegben alkalmazva további színváltozás figyelhető meg, melynek oka a gyűrű elektronszerkezetének
megváltozása.
Mit tapasztal?
Jellemezze egy-egy szóval a kétféle termék π-elektron-rendszereit!

ld. 18. kérdés!

Kinhidron előállítása
Szükséges anyagok: hidrokinon-oldat, tömény(!) vas(III)-klorid-oldat.
Kivitelezés: Ujjnyi hidrokinonoldathoz adjon kétszer annyi tömény
FeCl3-oldatot. A kémcső belső falának üvegbottal való kapargatására

hidrokinon
vas(III)-klorid-oldat

megindul a kinhidron kristályosodása. A reakcióelegyet hagyja állni kb. 10 percig. A képződött kinhidron
csapadékot redős szűrőn szűrje és IR lámpa alatt szárítsa meg.
Jellemezze a terméket!

Magyarázat: A Fe3+-ion oxidáló tulajdonságú anyag, a hidrokinont benzokinonná oxidálja. A benzokinon
a hidrokinonnal H-kötéssel összakapcsolt dimert képez, melyet kinhidronnak nevezünk.

Megjegyzés: Benzokinon szerkezeti egység található az ubikinon (koenzimQ) molekulában, a
K-vitamin naftokinon alapszerkezetű.
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Gon-

dol-

kodj!

Elméleti kérdések, feladatok

1. Az alábbi ábrán az ubikinon (koenzim Q) képlete látható. Karikázza be a képletben a kinoidális
szerkezetet!

Az ubikinon az oxidatív energiatermelő folyamatok során (a légzési láncban) 2 hidrogén
atomot szállít redukált ubikinol formában. Rajzolja fel a redukált ubikinol képletét (a hosszú
oldalláncot jelölje R-rel)!

Funkciós csoportjait tekintve milyen típusú vegyület az ubikonol?

2. Az alábbi ábrán a cisztein nevű aminosav képlete látható. Rajzolja fel a cisztein enyhe oxidációja során
keletkező vegyület (cisztin) képletét! Mely funkciós csoport vesz részt ebben a reakcióban?

Jelölje meg a termékben a diszulfid hidat!
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3. Az alábbi ábrán a rezveratrol nevű vegyület képlete látható. Funkciós csoportjait tekintve milyen
vegyületcsaládokba sorolható a rezveratrol? Adja meg mindhárom családot!

Milyen konfigurációjú a kettős kötés ebben a vegyületben?

Jelölje meg a fenti képletben a fenolos hidroxil-csoportokat!
Lehetséges-e a rezveratrol enyhe oxidációjával kinoidális szerkezet kialakulása? Válaszát indokolja!
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