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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. Mit jelent a "hasonló a hasonlóban oldódik" elv és mi a magyarázata? (ld. jegyzet 33. o.)
2. Rajzolja fel az alábbi vegyületek szerkezeti képletét, állapítsa meg, hogy melyik poláros és melyik apoláros!
etanol, hexán, kloroform, naftalin
3. Rajzolja fel az alábbi vegyületek szerkezeti képletét, állapítsa meg a molekulák közötti legerősebb kölcsönhatást folyadék
halmazállapotban.
glicerin, toluol, diklór-metán, etántiol
4. Melyik oldószer, víz vagy hexán oldhatja jól a következő anyagokat: oktanol, ciklohexán, etilén-glikol? Indokolja válaszát,
rajzolja fel a vegyületek szerkezeti képletét is!
5. Jellemezze a másodlagos kötőerőket, töltse ki az alábbi táblázatot! (ld. 03. előadás)
milyen részecskék milyen az energiája a példa
között alakul ki?

többihez képest?
(adjon sorrendet)

H-kötés
diszperziós kölcsönhatás
dipólus-dipólus kh.
6. Rajzolja fel az alábbi anyagok szerkezeti képletét! Az intermolekuláris kölcsönhatások figyelembevételével rendezze az
alábbi anyagokat forráspontjuk szerint növekvő sorrendbe!
kén-hidrogén, metanol, etán, metán
7. Adja meg a logP definícióját! Mit fejez ki a logP? (ld. 168. o.)
8. Mik az alkánok fölös oxigénben végzett égetésének termékei? Írja fel a hexán égésének rendezett egyenletét!
9. Mi az alkánok tipikus reakciója? Adjon rá pédát rendezett egyenlettel!
10. Rajzolja fel szerkezeti képletekkel a pentán összes konstitúciós izomerjét és nevezze meg őket!
11. Írja fel a 3-etil-2,3-dimetil-hexán szerkezeti képletét és adja meg a szénatomok rendűségét!
12. Osztályozza a diéneket, adjon konkrét példát a csoportokra, szerkezeti képlettel!
13. Ismertesse az aromás rendszerek kialakulásának kritériumait (Hückel-szabály)!
14. Írjuk fel a maleinsav és a fumársav szerkezeti képletét. Állapítsuk meg, milyen viszonyban vannak egymással.
15. Írja fel az 1-butén sósavaddíciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Nevezze el a terméket!
16. Írja fel a 2-butén hidrogénnel végzett redukciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Melyik vegyület biztosítja a
hidrogént a C=C kötés redukciójához sejten belül (pl. a zsírsavszintézisben)?
17. Írja fel az fumársav vízaddíciójának egyenletét szerkezeti képletekkel! Nevezze el a terméket!
18. Gyenge sav vagy gyenge bázis és sója oldatainak összeöntésekor keletkező rendszer pH-jának számolása (pl. 70 és 75.
feladatok)
19. Pufferoldat és erős sav vagy erős bázis összeöntésekor keletkező rendszer pH-jának számolása (pl. 78 és 80. feladatok)

A válaszokhoz ld: az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 167-174. o. és az alábbi előadások anyaga: 03-Másodlagos kötések, 28a-, 28b-Szénhidrogének, 29 Aromás
szénhidrogének. A feladatok gyakorlásához ajánlott jegyzet: Orvosi kémia Példatár 6. E̶ lektrolitos disszociáció, egyensúlyok, pH, pufferek
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Kísérletek
Oldékonysági próbák
Egy anyag polaritása alapvetően meghatározza annak biológiai szerepét. A minta polaritásának megállapítására két
"differenciáló" oldószert, vizet és dietil-étert használunk. A víz poláros, míg az éter jellemzően apoláros oldószer. Az alábbi
csoportosításra van módunk:
1. Csak vízben oldható vegyületek: ionos vagy erősen poláros, kis móltömegű anyagok (sók, szénhidrátok, polialkoholok,
többértékű savak, aminok stb.).
2. Vízben és éterben is oldódó vegyületek: kismolekulájú, poláros vegyületek (alkoholok, aldehidek, ketonok, aminok,
savak, nitrilek).
3. Vízben nem, éterben oldódó vegyületek: Tipikus apoláros anyagok, és olyan vegyületek, amelyekben hosszú szénlánc
vagy hidrofób aromás csoport a domináns szerkezeti elem.
Az oldékonysági próbákat akkor fogadjuk el pozítivnak, ha kb. 3-4 csepp, vagy spatulahegynyi minta kb. 2 cm3 oldószerben
rázogatva néhány perc alatt feloldódik. A színtelen anyagok oldódását a határfelületek eltűnése jelzi. Ha egy vegyület
rázogatás közben 2-3 percen belül nem oldódik fel teljesen, oldhatatlannak minősítjük.
Szükséges anyagok: A lenti táblázatban található anyagok, dietil-éter, víz

éter

Kivitelezés:
Az alábbi táblázat szerint vizsgáljuk meg, és soroljuk a fenti oldékonysági osztályokba a következő vegyületeket. Kémcsőbe
tegyen egy spatulahegynyi vagy – folyadékok esetében – 3 csepp vizsgálandó anyagot és adjon hozzá 1-2 ujjnyi vizet. Egy
másik kémcsőben ugyanannyi anyaghoz adjon 1 ujjnyi dietil-étert. Oldódás esetén tegyünk + jelet a táblázatba, ellenkező
esetben – jelet! Az oldékonysági osztályt a fenti besorolás szerint állapítsuk meg!
Vizsgált anyag

Víz

Éter

osztály

hexán
diklór-metán
glicerin
β-naftol
rezorcin
anilin
karbamid
etil-acetát
aceton
benzoesav
nátrium-benzoát
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Magyarázza meg a tapasztalatait!
Vizsgált anyag, képlet

magyarázat

hexán

diklór-metán

glicerin

β-naftol

rezorcin

anilin

karbamid

etil-acetát

aceton

benzoesav

nátrium-benzoát
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Hasonlítsa össze a β-naftol, az anilin és a benzoesav viselkedését a rezorcinéval! Mi az oka a
különbségnek?

Hasonlítsa össze az aceton viselkedését a karbamidéval! Mi az oka a különbségnek?

Hasonlítsa össze a benzoesav viselkedését a nátrium-benzoátéval! Mi az oka a különbségnek?

Az elvégzett kísérletek alapján milyen szerkezeti tényezők szükségesek a jó vízoldhatósághoz?
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A logP
Az anyagok hidrofobicitását (lipofilitását) jellemző oktanol-víz megoszlási hányados logaritmusa (logP) azt
mutatja meg, hogy milyen az adott anyag affinitása a lipofil (apoláris) környezethez. Ez igen fontos információ
az orvostudományban, mert megadja, hogy egy anyag milyen mértékben juthat át a sejtmembránon, mennyire szívódik fel
és oszlik el a szervezetben, milyen gyorsan metabolizálódik és ürül ki a szervezetből. A logP értéket ugyanazok a
kölcsönhatások határozzák meg, mint amelyek létrejönnek egy molekula és a biológiai környezete között.
Adja meg a logP definícióját (a rövidítések magyarázatával)!

Milyen (alacsony vagy magas) logP érték utal egy anyag hidrofób jellegére?

Az alábbi ábrán a C-vitamin, az A-vitamin és az aszpirin képlete látható:

aszkorbinsav (C-vitamin)

retinol (A-vitamin)

aszpirin

Állapítsa meg, hogy melyik logP érték melyik vegyülethez tartozhat, töltse ki az alábbi táblázatot!
logP:

anyag:

indoklás:

5,68
1,19
̶ 1,85
Mi lehet ennek a következménye élettani szempontból?

Megjegyzés: Az orvosi gyakorlatban azok az anyagok lehetnek gyógyszerhatóanyagok, amelyek logP értéke 0 és
5 közé esik. Az ennél kisebb logP értékű anyagok általában ionos szerkezetűek, emiatt nem tudnak felszívódni
(hacsak nincs valamilyen sajátos aktív transzport-rendszerük). Az 5-nél nagyobb logP értékű vegyületek
elraktározódnak a zsírszövetekben és csak lassan ürülnek ki a szervezetből.
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A funkciós csoportok vizsgálata
Aromás vegyületek kimutatása
Szükséges anyagok: metanolos aminosav-oldatok (fenil-alanin, triptofán,

metanol

prolin, alanin, tirozin), fluorescens bevonatú VRK lemez
Kivitelezés: A vékony réteg kromatográfiás lemezen jelöljön meg 5 pontot ceruzával! Kapilláris segítségével cseppentsen 3-4
cseppet a különböző aminosavak oldataiból a pontokra. Miután a cseppek megszáradtak, vizsgálja meg a lemezt UV-lámpa
(254 nm) alatt.
Töltse ki az alábbi táblázatot (UV-aktív / nem UV-aktív)! Jelölje meg a képletekben azt a molekularészt, amely felelős a
tapasztalt viselkedésért! Adja meg, hogy a vegyületben található gyűrű karbociklusos, heterociklusos, aromás vagy nem
aromás.
aminosav:

tapasztalat:

aminosav:

fenil-alanin

alanin

triptofán

tirozin

tapasztalat:

prolin

Megjegyzés: Az aromás gyűrűvel rendelkező vegyületek UV-elnyelésén alapszik számos analitikai eljárás, ill. biokémiai
meghatározás (pl. Warburg-féle optikai teszt, enzimaktivitás mérése, fehérjekoncentráció meghatározása stb.).
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