
10. kérdés 
A kísérleti adatok tanúsága szerint az E2 és SN2 típusú reakciók nem 

kötődnek olyan szorosan egymáshoz, mint az Ei és SNi típusúak. Ez 
lényegében várható is, mivel az E 2 és SN2 átalakulások mechanizmusai 
korántsem mutatnak olyan mértékű hasonlóságot, mint az E1 és SN1 

mechanizmusok. 
Jellemezzük az E 2 és SN2 reakciótípusok mechanizmusában mutatkozó 

különbségeket és ezek figyelembevételével  mutassunk rá arra, hogy 
miképpen lehetne az E 2 reakciót az SN2 rovására elősegíteni? 

10. felelet 
Amint az a (4)-es reakcióvázlatból is kitűnik, az E2 és SN2 reakciók 

aktivált komplexének szerkezete alapvetően különbözik egymástól. Az 
E2 reakció aktivált komplexében a B: reagens a szubsztrátum β-
szénatomján levő hidrogénatomhoz, az SN2 reakció során viszont az 
a-helyzetű központi szénatomhoz orientálódik. 

Mivel a reagens koncentrációja mindkét reakciótípus sebesség egyen-
letében szerepel, úgy vélnénk, hogy a (B:) reagens minőségétől függően 
nem lehetne az E2/SN2 reakcióarányt egyik, vagy másik reakciótípus 
irányában befolyásolni.  A valóságban azonban, attól függően,  hogy a (B:) 
reagens bázikus jellege Ca leszakadó protont támadja) vagy nukleofil  ereje 
Ca szubsztrátum központi szénatomját támadja) dominál, az alapreakció 
mind az E2, mind az SN2 típusú átalakulás irányába eltolható. Ebben az 
összefüggésben  szerepet játszik az alkalmazott reagens molekulatérfogata 
is. A nagyobb térfogatú  bázisok elsősorban az E2 átalakulásoknak ked-
veznek, mivel ezek könnyebben megközelíthetik a periférikusabban 
elhelyezkedő hidrogénatomot, mint a reakcióközpontban levő, térbelileg 
elrejtettebb központi szénatomot. 
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Színek, sz ínes anyagok, sz ínezékek 

7. Színezékek a gyógyászatban 
Szerves festékeknek  a különböző mikroorganizmusokra gyakorolt 

hatása már az 1880-as évek végétől ismert. Számos színezék Cmetilénkék, 
fuxin,  genciánkék, stb.) bakteriosztatikus vagy éppen baktericid hatású. 

A szerves festékek  gyógyászati jelentőségét rendszeresen Paul Ehrlich 
tanulmányozta első ízben. Számos új festék  előállítása és ezek biológiai 
vizsgálata elvezette az élő szövetek festéséhez.  1891-ben megállapította, 
hogy a metilénkék: 



metilénkék, 2,7-bisz-dimetil-amino-fentiazónium-klorid,  aretit 

szelektíven festi  az idegszöveteket és ezáltal felismerhetővé  teszi ezeket, 
de egyben elpusztítja a malária kórokozóját, az Anopheles szúnyog 
nőstényében tenyésző Plasmodium baktériumot is. A kedvező állatkísér-
leti eredmények, valamint az a tény, hogy a metilénkék mérgező hatása 
ez emberi szervezetre csekély, Ehrlichet felbátorította  arra, hogy ezt a 
színezéket alkalmazza a malária gyógyítására (több-kevesebb eredmény-
nyel) és kísérletét kiterjessze más típusú protozoákra és más színezékekre 
is. Megállapította, hogy a tripánvörös: 

tripánvörös, terazotált benzidin-3-szulfonsav  és 
2-amino-naftalin-3,6-diszulfonsav  kapcsolási terméke 

elpusztítja az álomkór vérélősködőjét, a cecelégy által terjesztett Try-
panosoma gambiense bacilust. Munkatársával, Shigaval együtt sikerült az 
á l o m k ó r - f e r t ő z ö t t e k e t  meggyógy í t an i a , ezze l m e g i n d í t o t t á k a 
kemoterápiás kezelések sorát. Számos, különböző kémiai szerkezetű 
festéket  tannulmányoztak és sok kísérletező igen jó eredményt ért el; az 
azofestékek  között az afridolkék  (Nicolle és Mesnil, 1906), tripánkék 
(Nuttal és Hadwen, 1909), akridin-vázas festékek:  akrilflavin  (tripaflavin) 
(Browning, 1913), rivanol (Morgenroth, 1921). 



vörös kristályai, illetve sárgán floureszkáló  vizes oldata antiszeptikus 
hatású, a sztreptokokkuszos és sztafilokokkuszos  fertőzéseket  gyógyítja. 

rivanol, 2-etoxi-6,9-diamino-akridinium-laktát 

kiváló gyógyszer a sztreptokokkuszos fertőzések  ellen. 
1935-ben Domagh előállítja a vörös prontozilt: 

prontozil, prontosyl, 2,4-diamino-4'-szulfonamido-azobenzol 

akrilflavin,  trjpaflavin,  3,6-diamino-10-metil-akridinium-klorid 



amely számos hasonló alapvázú színtelen származékával együtt (fehér 
prontozil, eleudron vagy Cibazol, eubazin, stb.), erélyes baktericid 
hatásának köszönhetően, számtalan fertőzött  beteget gyógyított ki vér-
mérgezésből, agyhártyagyulladásból, tüdőgyulladásból. (Később kimutat-
ták, hogy a molekula biológiailag aktív része a szulfonarnid  komponens 
és nem a kromofor  - N - N - csoport, mint ahogy azt előzőleg feltételezték.) 

Abból a megfigyelésből  kiindulva, hogy a színezékek különböző 
anyagokon más és más mértékben adszorbeálódnak, - ami meghatározza 
festőhatásukat,  a színezékek, mint gyógyhatású anyagok, csak akkor és 
ott fejtik  ki hatásukat, ahol adszorbeálódnak. Ezt, a szelektív adszorpció 
elvét használta fel  Ehrlich és munkatársa, Hata az általuk előállított 
szalvarzán (1912) sikeres alkalmazásában: 

szalvarzán (salvarsan606; 4,4'-dihidroxt-3,3'-dlamm6nlum-arzéno-
benzol-dlklorid 

arzéntartalmú, az azoszínezékekkel analóg szerkezetű vegyület, az emberi 
szervezetre nem hat károsan, ellenben a luesz-spirokétákat maradék-
talanul roncsolja. 

Hasonló elven alapszik a tripaflavin  biológiai, hatása és alkal-
mazhatósága is, baktericid hatása mellett nem károsítja az emberi 
szervezetet. 

kristályibolya (pyoctanin, genciánkék, tri(p.N.N-dimetil-amino-fenil)-
metán-klórhidrát 



A nagyszámú kísérletezések eredménye azt bizonyítja, hogy a szerves 
festék-gyógyszerek  elsősorban a bőr- és nyálkahártya fertőzések 
gyógyítására a leghatásosabbak. 

Az 1950-es évektől kezdve több szerves színezéket parazitaölő (vermi-
cid) szerként használnak, elsősorban trifenil-metán  származékokat, mint 
a kristályibolya (lásd az előző oldalon). Kitűnő parazitaölő (vermicid) és 
gombaölő (fungicid)  hatású. 

Az utóbbi évek kísérletei azt mutatják, hogy a malachitzöld (R=CH3) és 
etilszármazéka, a brilliánszöld (R=CH2-CH3) laktátja bizonyos rákos 
daganatok (a bőrrák egyes formái,  vastagbél daganat) fejlődését  meg-
gátolják illetve teljesen el is távolítják azokat. 

malachitzöld laktát (dHp.N.N-dimetil-amino-fenil)-fenil-metán-laktát,  R-CH3) 

Számos nitrogén tartalmú heterociklikus szerves festék  rendelkezik 
gyógyhatással, ilyenek az atebrin és Plazmokin: 

atebrin (atebrin, 9-α -dietilamino-δ -pentilamlno)-6-klór-2-metoxi-akridin) 



plazmokin (plasmochin,8-N-α -dietilamino-5 -pentilamino)-7-metoxi-kinolin 

valamint két, baktériumok által termelt, erős baktéricid hatású természetes 
színezék, a kék piocianin és a vörös aktinomicin A: 

piocianin (pyocianin, a badllus pyocyanes termeli, sztafilo-  és 
pneumokokkuszt öli) 

Az ókorban gyapjúfestésre  használt sárga színű berberin (a Berberis 
vulagris és más Berberaceae sárga színű alkaloidja) sárgaság, epehólyag-
fertőzés  gyógyítására szolgál, szemfertőzésnél  szemcseppként adagolják. 
Újabb kísérleti eredmények szerint a májrákot, májcirózist gyógyítja. 

aktinomicin (actinomycin A, az actinomyces antibíoticus termeli) 



Berberin-klorid 
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R ö n t g e n s z í n k é p e k 

(folytatás  az előző számból) 

Az atom szerkezetének kutatásában az optikai színképek, mint kísérleti 
tények, igen fontos  szerepet játszanak. (Lásd H-atom, Bohr elmélet). Míg 
a látható fény  tartományában ezek az elektronburok külső héjairól adnak 
információt,  a röntgenszínképek a belső, maghoz közel eső, erősen kötött 
elektronokkal kapcsolatosak. 

Tekintsük át röviden, mit tudunk az optikai színképekről. Az optikai 
színképeket megkülönböztetjük aszerint, hogy atomok (vonalas), vagy 
molekulák (sávos) bocsátják ki őket, valamint, hogy kibocsátási vagy 
elnyelési folyamatról  van szó. A vonalas színképek a kibocsátó elemtől 
függően  állhatnak néhány, vagy több ezer vonalból. Az adott elem 
elnyelési színképének szerkezete azonos a kibocsátási színképével. Az 
elemek színképei periodicitást mutatnak, szomszédos elemek esetén (pl. 
H és He) a színképek szerkezete egyáltalán nem hasonlít egymásra. Ha 
az elemek molekulát alkotnak, annak szerkezete minőségileg teljesen új, 
az őt alkotó elemek színképéből nem additív módon jelentkezik. Mindezt 
azért tartottuk szükségesnek felsorolni,  mert a röntgensugarakra nem 
érvényesek ezek a megállapítások, ezzel is jelezve, hogy keletkezésük és 
elnyelődésük helye az atomban máshol keresendő, nem pedig a 
perifériákon,  ahol az optikai színképek keletkeznek. 


