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BEZPIECZEŃSTWO W LABORATORIUM CHEMICZNYM 

 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac laboratoryjnych należy zapoznać się i zrozumieć poniżej 

przedstawione zasady pracy w laboratorium chemii organicznej. Zostaną one dodatkowo 

przedstawione przez osobę prowadzącą zajęcia laboratoryjne.  

 

1. Student ma obowiązek nosić fartuch i okulary ochronne (tradycyjne okulary korekcyjne nie 

stanowią alternatywy dla okularów ochronnych) w trakcie całego pobytu na pracowni.  

2. Zaleca się używanie rękawic ochronnych (np. lateksowych, nitrylowych) w trakcie wszystkich 

prac z odczynnikami chemicznymi. Praca w rękawicach jest obowiązkowa w przypadku 

substancji żrących i toksycznych, takich jak stężone kwasy czy brom. Jeśli związek chemiczny 

przeniknął przez rękawicę (np. chloroform), należy ją zdjąć a rękę umyć pod bieżącą wodą.  

3. Wszystkie czynności z odczynnikami żrącymi, toksycznymi i drażniącymi (stężone kwasy 

organiczne, brom, amoniak, niektóre związki organiczne) wykonywane są pod wyciągiem.   

4. Wszystkie czynności wymagające ogrzewania, w tym ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną, 

destylacje proste, z parą wodną i pod zmniejszonym ciśnieniem, wykonywane są obowiązkowo 

pod wyciągiem. 

5. Mycie szkła laboratoryjnego zanieczyszczonego wyżej wymienionymi substancjami należy 

początkowo prowadzić pod wyciągiem a następnie w zlewie na sali laboratoryjnej. 

6. Przy pierwszym montażu aparatury (np. zestawu do destylacji z parą wodną), student 

obowiązany jest przed uruchomieniem pokazać złożony zestaw prowadzącemu. 

 

W trakcie pięciu zajęć laboratoryjnych, odbywających się na pracowni chemii organicznej, student 

przeprowadza syntezę czterech przydzielonych mu preparatów. Przed przystąpieniem do ćwiczenia 

student ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią instrukcji obejmującej dany preparat. 

Dodatkowo, przed wykonaniem ćwiczenia, student odpowiada w sprawozdaniu na pytania dołączone 

do ćwiczenia (zadanie domowe). 

 

Przed przystąpieniem do wykonania preparatu student przedstawia sprawozdanie prowadzącemu, 

który sprawdza poprawność przygotowanych odpowiedzi na zadane w instrukcji pytania. Po 

podpisaniu przez prowadzącego rewersu materiałowego, student może rozpocząć wykonywanie 

preparatu. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. 

 

Sprawozdanie: Student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu łącznie cztery sprawozdania  

w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia poszczególnych ćwiczeń i otrzymania wyników analiz.  
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SL1 KWAS ACETYLOSALICYLOWY (ASPIRYNA) 

 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 100 mL umieszcza się 

5 g kwasu salicylowego oraz 7 mL bezwodnika octowego 

i dodaje się 3 krople stężonego kwasu siarkowego. 

Mieszaninę ogrzewa się w łaźni wodnej  

w temperaturze 50-60°C przez 15 minut, co jakiś czas 

mieszając zawartość za pomocą termometru 

(ostrożnie!). Następnie mieszaninę pozostawia się do ochłodzenia, dodaje się 75 mL zimnej wody. 

Wydzielony osad należy odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera i przemyć wodą  

(3  10 mL) a uzyskany związek oczyścić przez krystalizację. W tym celu surowy produkt rozpuszcza się 

w 15 mL etanolu ogrzewając na łaźni wodnej a następnie wlewa do zlewki zawierającej 40 mL gorącej 

wody. Uzyskany roztwór pozostawia się do ochłodzenia. Wydzielony osad odsącza się pod 

zmniejszonym ciśnieniem, suszy na powietrzu i oznacza temperaturę topnienia.  

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Proszę przedstawić mechanizm reakcji.  

2. Inhibitorem jakiego enzymu jest kwas acetylosalicylowy i jaki jest mechanizm jego działania?  

3. Syntezę jakich związków blokuje kwas acetylosalicylowy po związaniu z odpowiednim enzymem? 

 

 

Literatura:  

1. A. I. Vogel, Elementary Practical Organic Chemistry, Part I: Small Scale Preparation, 2
nd

 Edition, 

Longman, London 1965, p. 364. 

ODCZYNNIKI 

Kwas salicylowy             5 g 

Bezwodnik octowy             7 mL 

Etanol               15 mL 

Kwas siarkowy, stężony  
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SL2 BENZYLIDENOACETOFENON (CHALKON) 

 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 250 ml, zaopatrzonej  

w mieszadło magnetyczne, umieszcza się wodorotlenek sodu 

(11.0 g), zimną wodę (100 mL) oraz 50 mL alkoholu 

rektyfikowanego. Kolbę zanurza się w łaźni lodowej, dodaje 

acetofenon i rozpoczyna mieszanie. Następnie dodaje się  

benzaldehyd i kontroluje temperaturę mieszaniny 

utrzymując ją na poziomie 25°C (w razie potrzeby usuwa się łaźnię chłodzącą), nieustannie mieszając 

do momentu zgęstnienie zawartości kolby (2-3 godziny). Uzyskaną mieszaninę pozostawia się na noc 

w lodówce, odfiltrowuje produkt i przemywa zimną wodą do momentu uzyskania neutralnego pH 

filtratu a następnie 10 mL zimnego etanolu.  Związek rekrystalizuje się z etanolu, suszy na powietrzu  

i oznacza temperaturę topnienia.   

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Proszę przedstawić mechanizm reakcji.  

2. W biosyntezie jakiej grupy związków chalkony stanowią produkt pośredni?  

3. Proszę wymienić pięć typów aktywności farmakologicznej chalkonów. 

 

 

Literatura:  

1. Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry (fifth ed.), J. Wiley & Sons, New York, 1989,  

p. 1034. 

2. Sato, T.; Homma, I. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1971, 44, 1885. 

ODCZYNNIKI 

Acetofenon       26 mL 

Benzaldehyd       22 mL 

Etanol bezwodny      50 mL 

Etanol        30 mL 

wodorotlenek sodu 
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SL3 PARACETAMOL (METODA I) 

 

 

W kolbie stożkowej o pojemności 50 mL sporządza się 

zawiesinę 4.0 g 4-aminofenolu w 20 mL wody i dodaje do niej 

5.0 mL bezwodnika octowego. Mieszaninę ogrzewa się na 

łaźni wodnej, co pewien czas silnie wstrząsając kolbą. Po 

upływie 10 minut cały 4-aminofenol powinien przejść do roztworu. Wtedy kolbę oziębia się, odsącza 

wydzielony osad 4-acetyloaminofenolu pod zmniejszonym ciśnieniem i przemywa go niewielką ilością 

zimnej wody. Produkt krystalizuje się z około 15 mL wody, odsącza na lejku Büchnera, suszy na 

powietrzu i oznacza temperaturę topnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Proszę przedstawić mechanizm reakcji. 

2. Proszę podać nazwę systematyczną paracetamolu.  

3. Jakie działanie biologiczne prezentuje paracetamol?  

ODCZYNNIKI 

4-aminofenol              4 g 

bezwodnik octowy       5 mL 
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SL4 PARACETAMOL (METODA II) 

 

 

ETAP 1 – SYNTEZA N-FENYLOHYDROKSYLOAMINY 

W kolbie dwuszyjnej o pojemności 500 mL, zaopatrzonej 

w chłodnicę zwrotną, termometr i mieszadło 

magnetyczne z grzaniem, umieszcza się chlorek amonu 

(6.4 g), 200 mL wody oraz nitrobenzen (12.3 g). Do 

intensywnie mieszanego roztworu dodaje się porcjami 

pył cynkowy, utrzymując temperaturę 60-65°C. 

Zawartość kolby miesza się przez kolejne 15 minut  

a następnie przesącza pod zmniejszonym ciśnieniem 

przemywając osad gorącą wodą. Uzyskany filtrat 

przenosi się do kolby Erlenmeyera nasyca NaCl i chłodzi 

przez 1 godzinę w łaźni lodowej. Uzyskany osad odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem  

i rozpuszcza w 50 mL eteru dietylowego. W przypadku obecności nierozpuszczonych zanieczyszczeń 

osad należy przesączyć. Eterowy roztwór suszy się bezwodnym siarczanem amonu a następnie 

odparowuje eter na wyparce obrotowej.  

 

 

ETAP 2. p-AMINOFENOL 

W zlewce o pojemności 1 L zawierającej 20 mL stężonego kwasu siarkowego i 70 g pokruszonego lodu, 

dodaje się stopniowo N-fenylohydroksyloaminę uzyskaną w etapie I. Po dodaniu całej zawartości 

mieszaninę rozcieńcza się dodając 400 mL wody, ogrzewa delikatnie i dodaje 10% roztwór 

dwuchromianu potasu. Ogrzewanie prowadzi się do momentu wyczuwalnego zapachu migdałów. 

Następnie mieszaninę ochładza się i neutralizuje wodorowęglanem sodu. Mieszaninę nasyca się NaCl  

i przeprowadza ekstrakcję eterem dietylowym (2  30 mL). Warstwę organiczną suszy się bezwodnym 

siarczanem magnezu i odparowuje rozpuszczalnik na wyparce obrotowej. 

 

 

ETAP 3. p-HYDROKSYACETANILID 

W kolbie okrągłodennej o objętości 100 mL, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, umieszcza się 5.5 g  

p-aminofenolu (etap II), 15 mL wody I 5.7 mL bezwodnika octowego. Mieszaninę utrzymuje się  

w stanie wrzenia przez 15 minut. Następnie całość pozostawia się do ostudzenia. W tym czasie 

ODCZYNNIKI 

Nitrobenzen             10 mL  

Chlorek amonu           6.4 g   

pył cynkowy        13.4 g 

bezwodnik octowy       5.7 mL 

izopropanol                  24 mL 

eter dietylowy             110 mL 

chlorek sodu 

kwas siarkowy, stężony        20 mL 

dichromian potasu (10%) 

wodorowęglan amonu 

siarczan magnezu 
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powinien wytrącić się osad. Jeżeli to nie nastąpi należy dodać 5-10 mL wody.  Surowy produkt odsącza 

się pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa trzykrotnie wodą i krystalizuje z 40 mL wody. Uzyskany 

związek odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem,  suszy na powietrzu i oznacza temperaturę 

topnienia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Proszę podać nazwę systematyczną paracetamolu.  

2. Jakie działanie biologiczne prezentuje paracetamol?  

 

 

Literatura:  

1. Organic Syntheses, Coll. Vol. 1, p. 445 (1941); Vol. 4, p. 57 (1925). 

2. Organic Syntheses, Coll. Vol. 4, p. 148 (1963); Vol. 35, p. 22 (1955). 

3. Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry (fifth ed.), J. Wiley & Sons, New York, 1989, p. 985. 
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SL5 2,3-DIFENYLOCHINOKSALINA 

 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL umieszcza 

się 2.1 g dibenzoilu oraz 2.7 g o-fenylenodiaminy,  

a następnie dodaje się 20 mL etanolu. Zawartość kolby 

ogrzewa się do wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 30 

minut, następnie dodaje się wody do wystąpienia 

trwałego zmętnienia i pozostawia do ostygnięcia. Wydzielony osad odsącza się pod zmniejszonym 

ciśnieniem na lejku Büchnera. Związek krystalizuje się z rozcieńczonego etanolu, odsącza pod 

zmniejszonym ciśnieniem, suszy na powietrzu i oznacza temperaturę topnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaką aktywność biologiczną wykazują pochodne chinoksaliny? 

2. Proszę wymienić kilka antybiotyków zawierających w cząsteczce układ chinoksaliny. 

ODCZYNNIKI 

Dibenzoil                2.1 g 

o-fenylenodiamina                 2.7 g 

Etanol                30 mL 
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SL6 BENZIMIDAZOL 

 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 ml umieszcza 

się 2.7 g o-fenylenodiaminy i dodaje 1.5 mL 80% 

roztworu kwasu mrówkowego. Mieszaninę ogrzewa się 

na łaźni wodnej w temperaturze 100°C  

w ciągu 1,5 godziny, po czym chłodzi się i nieustannie 

mieszając dodaje porcjami 10% roztwór wodorotlenku sodu do uzyskania odczynu zasadowego (należy 

kontrolować pH w trakcie alkalizacji). Surowy produkt odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem  

i przemywa wodą (2 × 20 ml) o temp. 0-2°C. Uzyskany związek krystalizuje się z wody, odsącza na lejku 

Büchnera, suszy na powietrzu i oznacza temperaturę topnienia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Proszę przedstawić wzór omeprazolu oraz krótko opisać na czym polegają jego właściwości lecznicze.  

2. Proszę wymienić nazwy trzech leków, w których występuje omeprazol. 

 

 

Literatura:  

A. Vogel „Preparatyka Organiczna” WNT, Warszawa 2006, str. 1126.  

ODCZYNNIKI 

Kwas mrówkowy (80%)            2 mL 

o-fenylenodiamina                 2.7 g 

Wodorotlenek sodu 
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SL7 1-HYDROKSYMETYLOBENZOTRIAZOL 

 

 

ETAP 1: Synteza benzotriazolu 

W zlewce o pojemności 100 mL, zaopatrzonej  

w mieszadło magnetyczne, umieszcza się 7.5 ml 

wody, 3 mL lodowatego kwasu octowego i 2.7 g  

o-fenylenodiaminy. Całość miesza się do 

rozpuszczenia aminy. Uzyskany roztwór chłodzi się 

na łaźni wodno-lodowej do temperatury 15°C i wkrapla roztwór azotynu sodu (1.8 g w 3.5 ml wody) 

nieustannie mieszając. Mieszanina samorzutnie ogrzewa się osiągając temperaturę 60-70°C, następnie 

zaczyna stygnąć. Obserwuje się zmianę barwy z czerwonej na jasnobrązową. Zawartość zlewki miesza 

się jeszcze przez 15-20 minut, po czym oziębia na łaźni lodowej przez 30 minut. Wydzielony 

jasnobrązowy osad odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem i przemywa trzema porcjami wody (po 

20 ml) o temperaturze 0-2°C. Surowy benzotriazol oczyszcza się przez krystalizację z wody, wydzielony 

osad odsącza pod zmniejszonym ciśnieniem, suszy na powietrzu i oznacza temperaturę topnienia.  

 

ETAP 2: Synteza 1-hydroksymetylobenzitriazolu 

W zlewce o pojemności 250 mL, zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne, umieszcza się benzotriazol 

uzyskany w etapie I, 20 mL wody destylowanej, 40 mL 40% wodnego roztworu formaldehydu i 10 mL 

kwasu octowego. Całość miesza się przez 2 godziny w temperaturze pokojowej. Wydzielony osad 

odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem i przemywa trzema porcjami wody (po 10 ml)  

o temperaturze 0-2°C. Surowy produkt krystalizuje się z wody z dodatkiem węgla aktywnego. 

Otrzymany związek (białe, krystaliczne ciało stałe) suszy się na powietrzu i oznacza temperaturę 

topnienia (149-151°C).  

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Alizapryd jest lekiem będącym pochodną benzotriazolu. Proszę przedstawić jego wzór i krótko opisać 

jego aktywność biologiczną.    

 

Literatura:  

A. Vogel „Preparatyka Organiczna” WNT, Warszawa 2006, str. 1126.   

ODCZYNNIKI 

Lodowaty kwas octowy                       3 mL 

o-fenylenodiamina                               2.7 g 

Azotyn sodu                        1.8 g 

40% wodny roztwór formaldehydu   40 mL 

Kwas octowy                        10 mL 
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SL8 BENZOTRIAZOL 

 

 

W zlewce o pojemności 100 mL, zaopatrzonej  

w mieszadło magnetyczne, umieszcza się 7.5 ml wody, 3 

mL lodowatego kwasu octowego i 2.7 g  

o-fenylenodiaminy. Całość miesza się do rozpuszczenia 

aminy. Uzyskany roztwór chłodzi się na łaźni wodno-

lodowej do temperatury 15°C i wkrapla roztwór azotynu sodu (1.8 g w 3.5 ml wody) nieustannie 

mieszając. Mieszanina samorzutnie ogrzewa się osiągając temperaturę 60-70°C, następnie zaczyna 

stygnąć. Obserwuje się zmianę barwy z czerwonej na jasnobrązową. Zawartość zlewki miesza się 

jeszcze przez 15-20 minut, po czym oziębia na łaźni lodowej przez 30 minut. Wydzielony jasnobrązowy 

osad odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem i przemywa trzema porcjami wody (po 20 ml)  

o temperaturze 0-2°C. Surowy benzotriazol oczyszcza się przez krystalizację z wody, wydzielony osad 

odsącza pod zmniejszonym ciśnieniem, suszy na powietrzu i oznacza temperaturę topnienia.  

  

ODCZYNNIKI 

Lodowaty kwas octowy            3 mL 

o-fenylenodiamina                 2.7 g 

Azotyn sodu          1.8 g 
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SL9 ESTER ETYLOWY KWASU 2-OKSO-2H-BENZO[B]PIRANO-3 

KARBOKSYLOWEGO (KUMARYNO-3-KARBOKSYLOWEGO) 
 

 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL, 

zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, umieszcza się 5 mL 

aldehydu salicylowego, 9 mL malonianu dietylu, 20 ml 

absolutnego etanolu, 0.5 ml piperydyny i jedną kroplę 

kwasu octowego, po czym mieszaninę ogrzewa się  

i utrzymuje we wrzeniu  przez trzy godziny. Następnie do 

gorącego roztworu dodaje się stopniowo 30 ml gorącej wody nieustannie mieszając, po czym całość 

należy ochłodzić do temperatury pokojowej. Wydzielone kryształy odsącza się pod zmniejszonym 

ciśnieniem i przemywa niewielką ilością wody, suszy na powietrzu i oznacza temperaturę topnienia. 

Surowy produkt można oczyszczać przez rekrystalizację z mieszaniny woda/etanol (3/2 v/v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W leczeniu jakich chorób znalazła zastosowanie kumaryna? 

2. Proszę przedstawić mechanizm reakcji kondensacji Pechmana. 

 

ODCZYNNIKI 

Aldehyd salicylowy                 5 mL 

Malonian dietylu             9 mL 

Etanol absolutny       20 mL 

Piperydyna        0.5 mL 

Kwas octowy       
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SL10 LIDOKAINA 
 

 

ETAP 1  

W suchej kolbie Erlenmeyera  

o pojemności 100 mL, zaopatrzonej  

w mieszadło magnetyczne z grzaniem, 

umieszcza się 6.0 g 2,6-dimetylaniliny, 30 

mL lodowatego kwasu octowego oraz  5.6 

g chlorku kwasu chlorooctowego  

w podanej kolejności! Mieszaninę ogrzewa 

się łagodnie przez 5 minut nieustannie 

mieszając. Następnie przerywa się grzanie i dodaje się roztwór  octanu sodu (8.0 g) w  60 mL wody. 

Mieszaninę ochładza się w łaźni lodowej a następnie odsącza osad pod zmniejszonym ciśnieniem, 

przemywa niewielką porcją zimnej wody i suszy na powietrzu.  

ETAP 2 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 mL, zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne z grzaniem  

i chłodnicę zwrotną, umieszcza się produkt pierwszego etapu syntezy, 50 mL toluenu i 16 mL 

dietyloaminy. Zawartość ogrzewa się i utrzymuje w stanie łagodnego wrzenia przez 45 minut. Po tym 

czasie należy zakończyć ogrzewanie i ochłodzić roztwór do temperatury pokojowej. Następnie 

mieszaninę przenosi się do rozdzielacza, przemywa wodą (4  10 mL) a następnie 3 M kwasem solnym 

(3  20 mL). Ostrożnie!!! Nie należy wytrząsać tylko lekko kołysać rozdzielaczem z uwagi na 

możliwość tworzenia się emulsji. W przypadku zaobserwowania w rozdzielaczu obecności białego 

osadu należy dodać niewielką porcję toluenu. Zebrane ekstrakty po przemywaniu roztworem HCl 

umieszcza się w kolbie Erlenmeyera o pojemności 250 mL (lub zlewce), chłodzi w łaźni solno-lodowej 

a następnie dodaje się  3M roztwór NaOH do uzyskania lekko zasadowego roztworu (należy 

kontrolować pH papierkiem wskażnikowym, wytrąca się osad). Wytrącony osad odsącza się pod 

zmniejszonym ciśnieniem, przemywa trzema porcjami zimnej wody i suszy na powietrzu. 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Do jakiej grupy związków należy lidokaina?  

2. Jakie działanie farmakologiczne prezentuje?  

ODCZYNNIKI 

2,6-dimetyloanilina              6.0 g, 6 mL  

chlorek kwasu chlorooctowego       5.6 g, 4.0 mL, 

octan sodu                      8.0 g 

N,N-dietyloamina                  16 mL 

Lodowaty kwas octowy     30 mL 

Toluen       50 mL 

Kwas solny 3M 

Wodorotlenek sodu 3M 
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SL11 (R)-(-)-KARWON 
 

 

ETAP 1: Otrzymanie nitrozochlorku (R)-limonenu  

W kolbie trójszyjnej o objętości 100 mL zaopatrzonej  

w mieszadło magnetyczne, termometr i wkraplacze, 

umieszcza się 4.1 g (R)-(+)-limonenu i 4 mL izopropanolu. 

Do mieszaniny dodaje się stopniowe, w tym samym 

czasie, 12 mL stężonego kwasu solnego w 2 mL 

izopropanolu (z jednego wkraplacza) oraz nasycony 

wodny roztwór NaNO2 (2.1 g, z drugiego wkraplacza. 

Należy utrzymać temperaturę mieszaniny poniżej 10°C. 

Zawartość kolby miesza się na mieszadle magnetycznym przez  15 min. Następnie uzyskaną zawartość  

pozostawia się w zamrażarce na 1 godzinę.  Po tym czasie należy odsączyć osad, przemyć go zimnym 

metanolem I wysuszyć w temperaturze pokojowej.    

ETAP 2: Otrzymanie oksymu (R)-(-)-karwonu.  

W kolbie okrągłodennej o objętości 50 mL zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieszcza się uzyskany 

w pierwszym etapie nitrozochlorek (R)-limonenu,  , DMF (2 mL) oraz izopropanol (12 mL). Mieszaninę 

utrzymuje się we wrzeniu przez 30 minut.  Następnie gorący roztwór wylewa się do zlewki (250 mL) 

zawierającej wodę (75 mL) oraz pokruszony lód. Uzyskaną zawartość miesza się przez 15 minut.  Osad 

oddsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa wodą (3  5 mL) i zimnym metanolem (3 mL). 

Uzyskany związek suszy się na powietrzu. 

ETAP 3: Otrzymanie (R)-(-)-karwonu.  

W kolbie okrągłodennej o objętości 100 mL umieszcza się oksymu (R)-(-)-karwonu oraz  5% roztwór 

kwasu szczawiowego (30 mL). Następnie mieszaninę ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną przez 30 min. 

Montuje się zestaw do destylacji z parą wodną i przeprowadź destylację do momentu, w którym nie 

obserwuje się oleistej pozostałości w chłodnicy. Destylat przenosi się do rozdzielacza  

i przeprowadza ekstrakcję dichlorometanem (3  5 mL). Połączone frakcje organiczne suszy się 

bezwodnym MgSO4. Po odsączeniu środka suszącego rozpuszczalnik odparowuje się na wyparce 

obrotowej.  

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

1. Jakie zastosowanie w medycynie i w życiu codziennym znalazł karwon?  

2. Czy karwon wykazuje działanie przeciwbakteryjne?  

ODCZYNNIKI 

(R)-(+)-limonen        4.1 g 

NaNO2              2.1 g 

izopropanol                24 mL 

N,N-dimetyloformamid        2 mL 

Kwas szczawiowy (5% r)      30mL 

dichlorometan          

kwas solny, stężony        12 mL 

siarczan magnezu (bezwodny) 
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SL12 4(3H)-CHINAZOLON 
 

 

ETAP 1: Przygotowanie roztworu podbrominu 

sodowego:  

W kolbie stożkowej z szeroką szyją o pojemności 350 mL 

rozpuszcza się 30 g wodorotlenku sodu w 120 mL wody. 

Roztwór chłodzi się do temperatury 0°C w krystalnicy  

z wodą, lodem i solą kuchenną. Następnie intensywnie mieszając dodaje się kroplami 8.4 mL bromu 

tak, aby nie dopuścić do osadzania się kropel bromu na dnie naczynia. W zlewce o pojemności 100 mL 

przygotowuje się roztwór 22 g wodorotlenku sodowego w 80 mL wody.  

 

 

ETAP 2: Otrzymywanie kwasu antranilowego:  

Kolbę z zimnym roztworem podbrominu sodowego zaopatrzoną w mieszadło magnetyczne ustawia się 

w łaźni chłodzącej (krystalnica z wodą, lodem i solą kuchenną). Podczas energicznego mieszania 

wprowadza się stopniowo 24 g drobno sproszkowanego ftalimidu. Całość miesza się dodatkowo przez 

kolejne 10 minut, do pełnego rozpuszczenia reagentów. Następnie do wirującego roztworu szybko 

wlewa się przygotowany wcześniej (ETAP 1) wodny roztwór wodorotlenku sodu i miesza przez kolejne 

5 minut. Uzyskaną mieszaninę przenosi się do kolby okrągłodennej o pojemności 500 mL po czym 

roztwór ogrzewa się do temperatury 80°C na łaźni wodnej pod chłodnicą zwrotną. Mieszaninę 

przelewa się do zlewki o pojemności 1 L i zobojętnia przez bardzo powolne dodawanie kolejnych 

porcji stężonego kwasu solnego (łącznie około 60 mL). W czasie dodawania kwasu roztwór należy 

intensywnie mieszać! Istnieje możliwość tworzenia się piany. Odczyn roztworu należy kontrolować 

papierkiem uniwersalnym. Do zobojętnionego roztworu dodaje się powoli 25 mL lodowatego kwasu 

octowego. Wytrącony osad odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem, przemywa 20 mL wody. Produkt 

reakcji krystalizuje się z gorącej wody z dodatkiem niewielkiej ilości węgla aktywnego. Ciepły roztwór 

przesącza się na lejku szklanym z sączkiem karbowanym. Przesącz chłodzi się w krystalnicy z wodą  

i lodem. Wytrącone kryształy odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem, suszy na powietrzu i oznacza 

temperaturę topnienia (wartość literaturowa 145°C). 

 

 

 

 

ODCZYNNIKI 

ftalimd             24 g 

kwas solny (stężony)           60 mL 

lodowaty kwas octowy       25 mL 

formamid                    13 mL 
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ETAP 3: Otrzymywanie chinazolonu:  

Do kolby okrągłodennej o pojemności 50 mL wprowadza się kwas antranilowy oraz 13 mL formamidu. 

Mieszaninę ogrzewa się w temperaturze  125-130°C przez 2 godziny. Następnie mieszaninę reakcyjną 

chłodzi się nieco, dodaje 4 mL wody destylowanej i ochładza do temperatury otoczenia. Powstały osad 

odsącza się pod zmniejszonym ciśnieniem. Produkt krystalizuje się z wody dodatkiem węgla 

aktywnego, odsącza na lejku szklanym z sączkiem karbowanym i suszy na powietrzu. Otrzymuje się 

bezbarwne kryształy chinazolonu. Należy oznaczyć temperaturę topnienia (wartość literaturowa 214-

216°C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

1. Jakie zastosowanie w medycynie i w życiu codziennym znalazły pochodne chinazolonu?  
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SL13    SYNTEZA PEPTYDU NA NOŚNIKU STAŁYM 

     SEKWENCJA H-Gly-Asp-NH2 

 

Każdy z etapów syntezy został przedstawiony opisowo oraz graficznie na załączonym w instrukcji 

schemacie (Schemat 1, str. 21). Do ćwiczenia dołączona jest także instrukcja graficzna mająca na celu 

ułatwienie przeprowadzone czynności związanych z syntezą na nośniku stałym (strony 26-31) oraz 

schemat syntezy peptydów (strona 32). 

ETAP I przygotowanie żywicy oraz naważek Fmoc-aminokwasów i odczynnika sprzęgającego 

W reaktorku strzykawkowym o pojemności: 2 ml, zaopatrzonym w filtr polietylenowy należy umieścić 

30 mg żywicy Fmoc-RINK o obsadzeniu 0,68 mM/g. Następnie do reaktorka wprowadzamy 1 mL DMF 

(N,N-dimetylloformamid), zatykamy otwór reaktorka żółtym korkiem i pozostawiamy na 30 minut   

w celu spęcznienia żywicy, poddając zawartość nieustannemu mieszaniu na karuzelowej platformie 

rotacyjnej. 

 

W tym czasie (30 minut spęczniania żywicy) należy przygotować naważkę Fmoc-aminokwasu  

i odczynnika sprzęgającego, niezbędnych w dalszych etapach syntezy. W tym celu w dwóch 

probówkach Eppendorfa odważamy: 

 

Probówka A: 25,7 mg Fmoc-Asp(OtBu)-OH  

Probówka C: 20 mg TBTU (odczynnik sprzęgający) 

 

Probówki Eppendorfa należy dokładnie opisać, najlepiej naklejając na nie metkę z opisem wykonanym 

ołówkiem. Rozpuszczalniki organiczne używane w ćwiczeniu zmywają napis wykonany długopisem lub 

mazakiem!  

 

Po 30 minutach spęczniania przechodzimy do etapu II syntezy. (Uwaga! Jeżeli w czasie 30 minut 

spęczniania nie zdołamy przygotować naważek, wydłuży się wyłącznie czas trwania eksperymentu) 

 

ETAP II Usunięcie grupy blokującej Fmoc 

Po spęcznieniu żywicy ściągamy żółty korek z reaktorka strzykawkowego i usuwamy z niego 

rozpuszczalnik wciskając delikatnie tłok strzykawki. Rozpuszczalnik kierujemy do przygotowanej 

wcześniej zlewki (do tej zlewki wprowadzać należy wszystkie zużyte w ćwiczeniu rozpuszczalniki). 

Następnie do reaktorka wprowadzamy 1 mL 25% roztworu piperydyny w DMF, zatykamy otwór żółtym 

korkiem i całość umieszczamy na karuzelowej platformie rotacyjnej i mieszamy przez 10 minut. Po tym 
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czasie pozbywamy się roztworu ze strzykawki i wprowadzamy świeżą porcję 25% roztworu piperydyny 

w DMF i ponownie mieszamy przez 10 min. Po pozbyciu się roztworu żywicę przemywamy DMF (7 × 1 

min.) używając za każdym razem świeżej porcji rozpuszczalnika. Mieszanie w czasie jednej minuty 

wykonujemy ręcznie przy zatkanej strzykawce. Aby potwierdzić obecności wolnych grup aminowych 

niezbędnych do dalszej reakcji wykonujemy test Kaisera. W tym celu, po pozbyciu się rozpuszczalnika 

z reaktorka, otwieramy delikatnie tłok strzykawki reakcyjnej i za pomocą kapilary szklanej przenosimy 

niewielką porcję żywicy do probówki zawierającej po 2-3 krople każdego z poniższych roztworów: 

 

Odczynnik A: 5% roztwór ninhydryny w etanolu (w/v) 

Odczynnik B: 20% roztwór fenolu w etanolu (w/v) 

Odczynnik C: 2 ml 0,001 M KCN + 98 ml pirydyny 

 

 Probówkę ogrzewamy przez 2 min. w temperaturze 100 °C zlewce z wodą umieszczoną na 

płaszczu grzejnym. Obecność wolnych grup aminowych (pozytywny wynik testu Kaisera) powoduje 

pojawienie się niebieskiego lub fioletowego zabarwienia ziaren żywicy i roztworu, natomiast  

w przypadku całkowitego przereagowania grup aminowych ziarna pozostawały jasnożółte (negatywny 

wynik reakcji). Po zaobserwowaniu niebieskiego zabarwienia w probówce należy przejść do etapu III. 

 

ETAP III Przyłączanie kolejnego aminokwasu – reakcja sprzęgania 

 

W celu przeprowadzenia reakcji sprzęgania niezbędne będą Probówki A i C przygotowane w etapie I. 

Do Probówki A dodaje się 1 mL DMF i miesza zawartość w celu rozpuszczenia Fmoc-aminokwasu. 

Następnie do roztworu dodaje się za pomocą pipety automatycznej 23 μL DIEA (N,N-

diizopropyloetyloamina) i ponownie miesza zawartość. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się 

(przesypując) przygotowaną w Probówce C naważkę odczynnika sprzęgającego po czym zawartość 

miesza się do rozpuszczenia składników. Tak przygotowana mieszaninę wprowadza się do reaktorka 

strzykawkowego, który po zatkaniu żółtym korkiem umieszcza się na karuzelowej platformie rotacyjnej 

i miesza przez 1 godzinę.  

 

W tym czasie należy przygotować naważki Fmoc-aminokwasu i odczynnika sprzęgającego, niezbędnych 

w kolejnego etapu syntezy. W tym celu w dwóch probówkach Eppendorfa odważamy: 

 

Probówka B: 18,2 mg Fmoc-Gly-OH 

Probówka D: 20 mg TBTU 
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Po tym czasie roztwór wylewa się do zlewek a żywicę przemywa się DMF (3 × 1 min.) używając za 

każdym razem około 1 mL rozpuszczalnika. Po przemyciu wykonuje się test Kaisera zgodnie z opisem  

z etapu II.  W przypadku niebieskiego zabarwienia ziaren żywicy należy ponownie przygotować 

mieszaninę zawierającą Fmoc-aminokwas, TCTU oraz DIEA i przeprowadzić rekcję sprzęgania. 

Po stwierdzeniu negatywnego wyniku testu Kaisera (żółte ziarna żywicy), żywicę należy przemyć  DMF 

(3 × 1 min.) i przejść do dalszych etapów syntezy.  

 

ETAP IV Usunięcie grupy Fmoc z przyłączonej reszty aminokwasowej i dalsze sprzęganie 

 

W dalszej części eksperymentu należy powtórzyć czynności etapu II oraz etapu III. Należy pamiętać, że 

w tej części syntezy stosujemy do reakcji sprzęgania mieszaninę Fmoc-aminokwasu oraz TBTU 

przygotowanych w etapie I w Probówkach B i D. Po zakończeniu syntezy, wykonaniu testu Kaisera 

należy przeprowadzić czynności etapu II. Po usunięciu grupy Fmoc (przemywanie 25% roztworem 

piperydyny w DMF) i przemyciu żywicy DMF (7 × 1 min.) przejść do etapu V. 

 

ETAP V Suszenie żywicy 

Żywicę po etapie IV (po zakończeniu syntezy i usunięciu grupy Fmoc z ostatniej reszty aminokwasowej) 

należy przemyć kolejno: 

 
1. Przemywanie DMF/DCM (DCM - dichlorometan, chlorek metylenu) (1:1, v:v, 1 × 1 min.); 

2. Przemywanie DCM (5 × 1 min.); 

 

Tak przygotowaną żywicę suszy się w eksykatorze. 

 

Następnie do reaktorka strzykawkowego z wysuszoną żywicą dodaje się 1 mL mieszaniny zawierającej 

kwas trifluorooctowy, wodę oraz triizopropylosilan (TFA/H2O/TIS) w stosunku objętościowym 

95:2,5:2,5 i całość miesza się przez 2 godziny w celu uwolnienia peptydu z nośnia stałego. Po tym czasie 

zawartość strzykawki przenosi się do fiolki (wystrzykując delikatnie roztwór ze strzykawki) 

i odparowuje w strumieniu azotu. Ostrożnie! Kwas trifluorooctowy powoduje poważne oparzenia 

skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  

 

Uzyskany produkt należy poddać analizie metodą spektrometrii mas i wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. 
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PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

1. Czy grupa osłonowa Fmoc jest kwasolabilna? 

2. Jaki jest cel stosowania odczynnika sprzęgającego? 

 

 

Schemat 1. Protokół syntezy peptydu wraz z zaznaczeniem ilości odczynników i kolejnymi etapami 

prac. Strzałki wskazują kierunek poruszania się po arkuszu i etapach syntezy. 

 

  

Fmoc-AMINOKWAS Asp(But) Gly

MASA MOLOWA 411,5 297,3

POTRZEBNA ILOŚĆ 25,2 18,2 0,0

DMF 1' ETAP I

DMF 1' DMF

DMF 1' 30 MIN

ETAP II ETAP IV ETAP II

25% PIP/DMF 10'

25% PIP/DMF 10'

DMF 1'

DMF 1'

DMF 1'

DMF 1'

DMF 1'

DMF 1'

DMF 1'

ETAP III ETAP III

FMOC-Aa + TBTU ETAP V

DIEA (6eq.) 

CZAS

DMF 1'

DMF 1'

DMF 1'

TEST KAISERA
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SL14  SYNTEZA KOMBINATORYCZNA METODĄ SPLIT AND MIX  
 

Do ćwiczenia dołączona jest instrukcja graficzna mająca na celu ułatwienie przeprowadzone czynności 

związanych z syntezą na nośniku stałym, znajdująca się na końcu dokumentu (strony 26 - 31) oraz 

schemat syntezy (strona 33). 

 

ETAP I przygotowanie żywicy oraz naważek Fmoc-aminokwasów i odczynnika sprzęgającego 

W reaktorku strzykawkowym o pojemności: 2 ml, zaopatrzonym w filtr polietylenowy należy umieścić 

40 mg żywicy Fmoc-Gly-WANG o obsadzeniu 0,78 mM/g. Następnie do reaktorka wprowadzamy 1 mL 

DMF (N,N-dimetyloformamid), zatykamy otwór reaktorka żółtym korkiem i pozostawiamy na 30 minut  

w celu spęcznienia żywicy, poddając zawartość nieustannemu mieszaniu na karuzelowej platformie 

rotacyjnej. 

 

W tym czasie (30 minut spęczniania żywicy) należy przygotować naważki Fmoc-aminokwasów 

i odczynnika sprzęgającego, niezbędnych w kolejnego etapu syntezy. W tym celu w czterech 

probówkach Eppendorfa odważamy: 

 

Probówka A: 22,1 mg Fmoc-Ile-OH 

Probówka B: 23,9 mg Fmoc-Ser(tBu)-OH 

Probówka D: 20 mg TBTU (odczynnik sprzęgający) 

Probówka E: 20 mg TBTU 

 

Probówki Eppendorfa należy dokładnie opisać, najlepiej naklejając na nie metkę z opisem wykonanym 

ołówkiem. Rozpuszczalniki organiczne używane w ćwiczeniu zmywają napis wykonany długopisem lub 

mazakiem!  

 

Po 30 minutach spęczniania przechodzimy do etapu II syntezy. (Uwaga! Jeżeli w czasie 30 minut 

spęczniania nie zdołamy przygotować naważek, wydłuży się wyłącznie czas trwania eksperymentu). 
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ETAP II Usunięcie grupy blokującej Fmoc 

Po spęcznieniu żywicy ściągamy żółty korek z reaktorka strzykawkowego i usuwamy z niego 

rozpuszczalnik wciskając delikatnie tłok strzykawki. Rozpuszczalnik kierujemy do przygotowanej 

wcześniej zlewki (do tej zlewki wprowadzać należy wszystkie zużyte w ćwiczeniu rozpuszczalniki).  

 

Następnie do reaktorka wprowadzamy 1 mL 25% roztworu piperydyny w DMF, zatykamy otwór żółtym 

korkiem, całość umieszczamy na i całość umieszczamy na karuzelowej platformie rotacyjnej i mieszamy 

przez 10 minut. Po tym czasie wprowadzamy świeżą porcję 25% roztworu piperydyny w DMF 

(pozbywając się tej z poprzedniej reakcji) i ponownie mieszamy na karuzeli przez 10 minut. Po pozbyciu 

się roztworu, żywicę przemywamy DMF (7 × 1 min.) używając za każdym razem świeżej porcji 

rozpuszczalnika. W celu potwierdzenia obecności wolnych grup aminowych niezbędnych do dalszej 

reakcji wykonujemy test Kaisera. W tym celu, po pozbyciu się rozpuszczalnika z reaktorka, otwieramy 

delikatnie tłok strzykawki reakcyjnej i za pomocą kapilary szklanej przenosimy niewielką porcję żywicy 

do probówki zawierającej po 2-3 krople każdego z poniższych roztworów: 

 

Odczynnik A: 5% roztwór ninhydryny w etanolu (w/v) 

Odczynnik B: 20% roztwór fenolu w etanolu (w/v) 

Odczynnik C: 2 ml 0,001 M KCN + 98 ml pirydyny 

 

 Probówkę ogrzewamy przez 2 min. w temperaturze 100 °C zlewce z wodą umieszczoną na 

płaszczu grzejnym. Obecność wolnych grup aminowych (pozytywny wynik testu Kaisera) powoduje 

pojawienie się niebieskiego lub fioletowego zabarwienia ziaren żywicy i roztworu, natomiast  

w przypadku całkowitego przereagowania grup aminowych ziarna pozostawały jasnożółte (negatywny 

wynik reakcji). Po zaobserwowaniu niebieskiego zabarwienia w probówce należy przejść do etapu III. 

 

ETAP III Podział żywicy na dwie porcje, przyłączanie kolejnego aminokwasu – reakcja sprzęgania 

Żywicę znajdującą się w reaktorku strzykawkowym (po usunięciu rozpuszczalnika) należy podzielić na 

dwie porcje (za pomocą szpatułki, po otwarciu strzykawki). Jedną z porcji umieszczamy w nowym 

reaktorku strzykawkowym. Reaktorki opisujemy jako 1 i 2. 

 

Reakcja sprzęgania – przyłączanie kolejnego aminokwasu 

W celu przeprowadzenia reakcji sprzęgania niezbędne będą Probówki A i B oraz D i E przygotowane  

w etapie I.  
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Przyłączanie aminokwasu w reaktorku 1. 

Do Probówki A dodaje się 1 mL DMF i miesza zawartość w celu rozpuszczenia Fmoc-aminokwasu. 

Następnie do roztworu dodaje się 23 μL DIEA (N,N-diizopropyloetyloamina) i ponownie miesza 

zawartość. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się (przesypując) przygotowaną w Probówce D 

naważkę odczynnika sprzęgającego po czym zawartość miesza się do rozpuszczenia składników. Tak 

przygotowaną mieszaninę sprzęgającą wprowadza się do reaktorka 1.  

 

Przyłączanie aminokwasu w reaktorku 2. 

Do Probówki B dodaje się 1 mL DMF i miesza zawartość w celu rozpuszczenia Fmoc-aminokwasu. 

Następnie do roztworu dodaje się 23 μL DIEA (N,N-diizopropyloetyloamina) i ponownie miesza 

zawartość. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się (przesypując) przygotowaną w Probówce E 

naważkę odczynnika sprzęgającego po czym zawartość miesza się do rozpuszczenia składników. Tak 

przygotowaną mieszaninę sprzęgającą wprowadza się do reaktorka 2.  

 

Tak przygotowane reaktorki strzykawkowe umieszcza się na karuzelowej platformie rotacyjnej i miesza 

przez 1 godzinę.  

 

W tym czasie należy przygotować naważki Fmoc-aminokwasu i odczynnika sprzęgającego, niezbędnych 

w kolejnego etapu syntezy. W tym celu w dwóch probówkach Eppendorfa odważamy: 

 

Probówka C: 40,5 mg Fmoc-Arg(Pbf)-OH 

Probówka F: 20 mg TBTU 

 

 

Po tym czasie roztwór wylewa się do zlewek a żywicę przemywa się DMF (3 × 1 min.) używając za 

każdym razem około 1 mL rozpuszczalnika. Po przemyciu wykonuje się test Kaisera zgodnie z opisem z 

etapu II.  W przypadku niebieskiego zabarwienia ziaren żywicy należy ponownie przygotować 

mieszaninę zawierającą Fmoc-aminokwas, TBTU oraz DIEA i przeprowadzić rekcję sprzęgania. 

 

Po stwierdzeniu negatywnego wyniku testu Kaisera (żółte ziarna żywicy), żywicę należy przemyć  DMF 

(3 × 1 min.) a następnie żywicę z reaktorka 2 przenieść do reaktorka 1.   
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ETAP IV Usunięcie grupy Fmoc z przyłączonej reszty aminokwasowej i dalsze sprzęganie 

W dalszej części eksperymentu należy powtórzyć czynności etapu II oraz etapu III. Należy pamiętać, że 

w tej części syntezy stosujemy do reakcji sprzęgania mieszaninę Fmoc-aminokwasu oraz TBTU 

przygotowanych w etapie I w Probówkach C i F. Po zakończeniu syntezy, wykonaniu testu Kaisera 

należy przeprowadzić czynności etapu II. Po usunięciu grupy Fmoc (przemywanie 25% roztworem 

piperydyny w DMF) i przemyciu żywicy DMF (7 × 1 min.) przejść do etapu V. 

 

ETAP V Suszenie żywicy 

Żywicę po etapie IV (po zakończeniu syntezy i usunięciu grupy Fmoc z ostatniej reszty aminokwasowej) 

należy przemyć kolejno: 

 

1. Przemywanie DMF/DCM (dichlorometan, chlorek metylenu) (1:1, v:v, 1 × 1 min.); 

2. Przemywanie DCM (5 × 1 min.); 

 

Tak przygotowaną żywicę suszy się w eksykatorze. 

Następnie do reaktorka strzykawkowego z wysuszoną żywicą dodaje się 1 mL mieszaniny zawierającej 

kwas trifluorooctowy, wodę oraz triizopropylosilan (TFA/H2O/TIS) w stosunku objętościowym 

95:2,5:2,5 i całość miesza się przez 2 godziny w celu uwolnienia peptydu z nośnia stałego. Po tym czasie 

zawartość strzykawki przenosi się do fiolki (wystrzykując delikatnie roztwór ze strzykawki)  

i odparowuje w strumieniu azotu. Ostrożnie! Kwas trifluorooctowy powoduje poważne oparzenia 

skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  

 

Uzyskane produkty należy poddać analizie metodą spektrometrii mas i wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. 

 

 

 

 

PYTANIA DO ĆWICZENIA 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

1. Przedstaw wzorami sekwencje peptydów uzyskanych w tym ćwiczeniu na drodze syntezy 

metodą split and mix. 

2. Jaki jest cel stosowania odczynnika sprzęgającego? 
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GRAFICZNA INSTRUKCJA SYNTEZY PEPTYDÓW NA NOŚNIKU STAŁYM 

 

 Zapoznanie się z niniejszą instrukcją znacznie ułatwi przeprowadzenie wszelkich czynności 

związanych z ćwiczeniem laboratoryjnym obejmującym syntezę peptydu na nośniku stałym. Wszelkie 

prace wykonujemy pod wyciągiem. 

 

W celu umieszczenia określonej porcji żywicy w reaktorku strzykawkowym (Rys. 1.), należy ściągnąć 

żółtą zatyczkę, wyciągnąć tłoczek, wytarować strzykawkę i odważyć żywicę.  

 

Rys. 1. Reaktorek strzykawkowy. 

 

Następnie wkładamy tłoczek do strzykawki i przesuwamy go do spieku. Aby wprowadzić rozpuszczalnik 

(np. DMF) do reaktorka najlepiej jest posłużyć się końcówką do pipety zgodnie  

z Rys. 2.  

 

Rys. 2. Reaktorek strzykawkowy zaopatrzony w końcówkę do pipety umożliwiającą wprowadzenie 

rozpuszczalnika. 
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W tym celu, końcówkę do pipety wprowadzamy do wylotu strzykawki i wlewamy do niej objętość około 

1 mL (poziom cieczy znajduje się około 0,5 cm od górnej krawędzi końcówki) rozpuszczalnika, co 

przedstawiono na Rys. 3. Zaciągamy tłok. Aby przemyć żywicę równoobjętościową mieszaniną dwóch 

rozpuszczalników (np. DMF i DCM) wprowadzamy taką objętość pierwszego z nich, która zajmie 

połowę objętości końcówki do pipety a następnie uzupełniamy drugim rozpuszczalnikiem i taką 

mieszaninę zaciągamy do strzykawki. 

 

Rys. 3. Schematyczne przedstawienie sposobu wprowadzania rozpuszczalnika do reaktorka strzykawkowego. 

 

 

PAMIĘTAJ! 

30 minutowe spęcznianie żywicy wymaga jej nieustannego mieszania na karuzelowej platformie 

rotacyjnej 

Przy 1 minutowym przemywaniu łatwiej będzie mieszanie wykonać ręcznie 
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Aby usunąć rozpuszczalnik ze strzykawki należy ściągnąć żółty korek ze strzykawki i skierować jej wylot 

do zlewki, w której gromadzić będziemy ciekłe odpady chemiczne i delikatnie przesunąć tłok strzykawki 

w stronę spieku (Rys. 4.) 

 

Rys. 4. Usuwanie rozpuszczalnika z reaktorka strzykawkowego. 

 

Aby przeprowadzić test Kaisera należy zdjąć żółtą zatyczkę z reaktorka strzykawkowego, ostrożnie 

wyciągnąć tłok tak, aby nie znalazła się na jego końcu cała porcja żywicy (Rys. 5.).  

W tym celu należy wyciągać tłok powoli ostukując strzykawkę skierowaną wylotem w dół  

o krawędź wyciągu aby nadmiar żywicy spadł na dół. Ilość ziaren żywicy potrzebna do testu Kaisera jest 

niewielka.  

 

 

Rys. 5. Otwieranie strzykawki w celu pobrania ziaren żywicy do testu Kaisera. 
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Następnie pobieramy niewielką porcję ziaren żywicy za pomocą szklanej kapilary trzymając  

w jednej ręce tłok strzykawki a w drugiej kapilarę (Rys. 6.)  

    

Rys. 6. Sposób pobierania ziaren żywicy do testu Kaisera (po lewej); ilość ziaren żywicy wystarczająca do 

przeprowadzenia testu Kaisera (po prawej). 

 

Tak przygotowaną kapilarę wprowadzamy do probówki zawierającej po 2-3 krople odczynników do 

testu Kaisera tą stroną, po której znajdują się ziarna żywicy (Rys. 7.) 

 

Rys. 7. Przygotowanie próbki żywicy do testu Kaisera. 

W celu przeprowadzenia testu Kaisera, przygotowaną uprzednio probówkę zawierającą odczynniki do 

wykonania testu oraz kapilarę zawierającą ziarna żywicy, ogrzewamy we wrzącej łaźni wodnej przez 

jedną minutę, zgodnie z poniższym rysunkiem (Rys. 8.). 
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Rys. 8. Przeprowadzenie testu Kaisera. 

 

W przypadku wydajnego przebiegu reakcji przyłączania kolejnego aminokwasu barwa ziaren żywicy 

powinna być taka, jak zaprezentowano na Rys. 9.  

 

 
 

Rys. 9. Wynik testu Kaisera w przypadku pełnej acetylacji grup aminowych obecnych na żywicy. 

 

W przypadku wykonania testu Kaisera po reakcji usunięcia grupy blokującej Fmoc (po etapie 

przemywania żywicy 25% roztworem piperydyny w DMF, etap II w ćwiczeniu), obecność wolnych grup 



31 
 

aminowych sprawia, że ziarna żywicy przyjmują charakterystyczne niebieskie zabarwienie (Rys. 10.) 

Zabarwieniu może także ulec roztwór.   

 

  

 

Rys. 10. Wynik testu Kaisera w przypadku wolnych grup aminowych obecnych na żywicy. 

 

W celu dłuższego mieszania zawartości reaktorka strzykawkowego należy umieścić go na karuzelowej 

platformie rotacyjnej przedstawionej na Rys. 11. 

 

 
Rys. 11. Mieszanie zawartości reaktorka strzykawkowego na karuzelowej platformie rotacyjnej. 
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SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE SYNTEZY PEPTYDÓW NA ŻYWICY 

AMIDOWEJ RINKA 

 

Żywica stosowana w ćwiczeniu SL13 posiada na swojej powierzchni grupy aminowe zablokowane 

grupą Fmoc, która należy usunąć w celu przeprowadzenia dalszych reakcji. Kolejne etapy przebiegające 

w trakcie przeprowadzonej syntezy zostały przedstawione na poniższym schemacie. 

 

 

 

 

 

 

- żywica Rinka

Fmoc
25% PIPERYDYNA/DMF

H

ZABLOKOWANA GRUPA AMINOWA WOLNA GRUPA AMINOWA

Fmoc-Asp(OtBu)-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Asp
25% PIPERYDYNA/DMF

Fmoc-Gly-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Gly-Asp

OtBu

H-Gly-Asp

OtBu

25% PIPERYDYNA/DMF

TFA/H2O/TIS
95/2,5/2,5 (v/v/v)

H-Gly-Asp-NH2

OtBu

H-Asp

OtBu
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SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE SYNTEZY PEPTYDÓW METODĄ 

SPLIT AND MIX  

 

Fmoc-Gly
25% PIPERYDYNA/DMF

H-Gly

ZABLOKOWANA GRUPA AMINOWA WOLNA GRUPA AMINOWA

Fmoc-Ser(tBu)-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Ile-Gly

PODZIAŁ ŻYWICY

H-Gly H-Gly

Fmoc-Ile-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Ser(tBu)-Gly

Fmoc-Ser(tBu)-Gly

Fmoc-Ile-Gly

POŁĄCZENIE 
ŻYWIC

25% PIPERYDYNA/DMF

H-Ser(tBu)-Gly

H-Ile-Gly

Fmoc-Arg(Pbf)-OH
TBTU
DIEA

Fmoc-Arg(Pbf)-Ser(tBu)-Gly

Fmoc-Arg(Pbf)-Ile-Gly

1. 25% PIPERYDYNA/DMF
2. TFA/H2O/TIS 95/2,5/2,5 (v/v/v)

Fmoc-Arg-Ser-Gly-OH

Fmoc-Arg-Ile-Gly-OH


