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NeJzaóuěJší

ěln1 dla

a neJpoužívaněJší reakcÍ k prúkazu atdebytlů

Je reakce"Ee Scblffovýn ět'nl.ólen, tJ. reakce vezL odbarveqýo
fucbgÍaeu (F). a altlebyťltckou ekuplnou, přl níž vznlká zbarveod původní barrry F. K přípravě

nÍ rozitflaé

sE doEud používalo Jea r{zaýcb

SobÍffova

forgn slř1ěltalcovóbo

ětnl.dla
l'ontrr

(scnrr.r 1865' ].866' 1867; 6AY0R1887' cBocKEBL927, de lolíASSit
vtz

PEIBSE 1960'

de !.IL![A!EB vJ.z PEIBSE 1960),

tÍa plynného s02} což $e petoila relatÍrnoě

zeJuéra pouál.-

aťlloubevá. Proto

byIa v našÍ laboratořl.
ě1n1ťtla
vyzkoušena rová uod1fl\aoe
(EoDOI'SEK 1965), v něož pg rozťtíl od výše uvedeqýeb postupů

oe přl. odbaryeaí fucbslnrr dltbl.oaiten
(tle lontu

btgulfttovébo

(![a,S.!4) onr"tíuJe ve-

zeJuéna l'on suIf,orylový.

Vzb}edeu

máI,o vteř1ar
F Jlž běbeo aěkollka
takže nožaost PoužÍtí aašebo ělnldla
Je bezprostřeclnÍ.

k tonr

Při

docbéz{' k odbarrení

Eledování

ab,enlcké povahy,nešebo ě1n1dla se ovĚea

aevybneore oeIémr kooplexrr otázek.
tÍ reakce alde\ydů se Schlffovýn
prúběb totlř

Přes

ve].ké praktlaká

použl-

aepÍ Je$í ileta1lní
Půvoťlní gcÉáua l{tE-

ětatťllen

dosud uepokoJ1vě obJasaěa.

l^lTDa a SCEEIIII{Ga 1921 byIo v áu*terýcn

bodecb opraveao

HtjB-

líAI{IÍeo195l a NAuuANeo 1960'
vůbec. V ngší práct
x

J1né deta1ly neJeou doaud zúay
obceue na příkladu vlagtaíbo dlt}ttonÍě1-

Elgtocbeol.cké laboratoř,
Ústav patbologÍ.cLá
Pal.aekéb'o unl.verslty,
aké fakulty
Olooouo

arutooute ltíkař-

_118tého. ěiniťlle
donogtí.
natic$

Schiffove

Z tohoto
rcizdělit

typu podat hnr\ý nárae

hlediska

lze

celou

problenetiha

tuto

sché-

ia tyto dva'cel\r;

a) odbarvení fúchsinu,

příprava

tj.

b) reakce Schiffove'ěinidla
Mccbanisnus

souěaso5lch vě-

Scbiffova

ěiniťtla;

s alde}rydeo.

odbervení je poněrně jednoduc\ý.

Fuchsín

(gněs rosanilirrrr

e ptrarosanilirur)

netanová barviva

(AIFMB). V této skupině syntetických

patří

mezí o-inotrifer5rl-

zcstává úIohu chronnoforu chinoiťlní struktuta

barviv

jednoho

'"*Y
"
jsou anínoskrrpiry (Alís) v poětu 1až 3 {v n*r1ů, erurocbromem
[
padě F jsou 3). ATiuB přecMzejí pbněrrĚ snadno ze starnr balI

revného ťlo stavu

bezbervého vliven

faktorů. Ztréta barevnosti
ní Etruktury,
nÍho uhlíku

všecb ětyř

ěinidIen,

tj.

zejnéne růzqých foren
je situece

ne ion bigulfítový

.ao|- + B.o)2tl

valenci.

V pra:í

iontu.

l

( guritový)

pocbod

centrá].-

odbarvit

I

statal

kaž-

ka ree
výchot

se pouĚívá.

l

V anší nové mo-

protožb ditbionit

ve vodě di-

e sulťorylovýl

+ so!- (sulťoryl) * so3- (bisu}ťit)

jsou aiInfui nrrkleofi1níEi ěiDióly
'e
proto rychle odbarrnrjí F.
eilněJší),

.Oba ionty

chinoid-

I

takovým ěíniťllen, které je

siříěitanového

složitějěí,

' I

valeneí

(KOGAN 1960) . l,Be tedy F teoreticEy

ochopno eddovat zmíněnou čtvrtou

sociuJe

i chemi ckých

je vžťtyvázánn nn ztrátu

způsobenou obsaz€ Í rín

.dýu. nukleofilnín

difikaci

fyziká1nícb

Byto !
ťlt nía pl

(sulťouqrl je

AddiěÍ'í reakcí vznikaJí z F jeho C-sulfo (sulťi)
váty (.ťIEI,ANDe scHEuING 1921), případně jejieb'sEěe:

dcri-

I

I

l
i

.:

-119rěasných věrctiku

+S@H

sché-

-Gff*,,

ra ěinitlla;

, Puchsin

AR

Lnotriferryrl-

\/

Laž3(vpří-!

O,lp:su1ri-rosan'i

Y
I

le starnr ba-

8yto pod1ábgJí
suuát

ftt...+

(}'Ft]'

i
V

nfia plynný

chenických

na vzducb.u oxydgoi
(BB![Í 1958).

SOul kterÍ

./leukosulÍíkys"/

\.J

Rosanilín \

:\ých barviv
roho z felý-

n

..-+

|

\--:-/

I C-sulfo-rosanilin
áeukosultokys./
ve goěnr grrlforytr _l

KroBě tobo vznlká

postupaě

vyprobó.

aul-

v ěln1d.le stá-

Eěrol.to ťlegraťlaěn{ol

po urěÍ'tá době gtárBe.

itu chinoid-

poebody ětnldlo

Lencí ěentrá]--

Beakce Sobl.fforra ěln1d].a s atitebyťleo Je obJasněna poó.
gtataě oéně. Zóá se, že Je nrtno předpo}rládat prdběb několl-

}dbeťvit kgž-

ka reakci

které je

výohgzfu

' se používá.

Íory1 je

tlťi) deriněs:

Jeťtaéreakce

Je

pro reake!. náaledtrlteí..
g aldoehrptaoul
.t

(bydnoxyalkylsrrlfonalt
B"OEO + sOzOE-'* B"CE.0E.S020E
o
aldeqydbtenrlfi't, ÁBs)

l ve voilě di-.

li au}ťit)

produkteo

výs1ed3ý produkt

L) Beakce sulfo(sulft)akuptny

ií nové no-

.ový;

po sobě, přlěeaž

L

* B.CE..E.s'.g
+s00E
B.cBo
H:iláffiiÍiilitT3a'
Pnodrrtsty'táto reakce (ABS, AS0) Jsou bezhE:ré (I,Urcš
1962) .

2) V dú'aledkrruvolaění valeáce C (r*r*t karbonylu Je oá.
aě aaayce\ý rr:ř oeatrÁt'!Í ublík barrrtva, proto 1 efle}crrp1rgk něnr $e vyĚší) 'nastává 16EtÍttrce cbl.noldní strrrkttrrg a tecly návrat k barermogt1.

nj.ta mlťLgofLlnf

'} zálovaí rcaguig proóukt reakce /l"/.(rns, aSo) s dugí'tseo Áffit (!El[^lD e SCBEIÍIIÍO
1921) " Gbgrakter waí.k.Lé

_120_
vBzby aení zeela Jasď. lhláe Jít buó o vazbu lontovou
(uezt tsatloateu barv!.va a anl'onteu ÁBS-AS0)' abu.o
o rrazbu kovaleatní. [a opět uůževznllat oezl' dusíkgn
AUS a kyolíkeo ABýAso/ - pak vztrl.ká ast.l kygeuny

Zba:ryr

ěervono
aodrofl

stl.lfoaové (gutftnová), aebo -nez1 ťluaíkeEAEi a ubtíLeu rBýAso/ - pak Je produtsten ťter.í'vátkysellny auů(rewen 1960). Ye všecb
nooxyaulfonové (nrlftrová)
lilS'.. coř gc
případecb Je výatedkeo alkylace-alylacc
proJevÍ Jako zoěua zbanrenÍ ve soyslu prob,loubení
(batboocbrool'e) l ěervená *
ěe:lveaoftalové -.r ooil:ro-

.

f1alová

Íěkteré
kecí Sctslffo
AJ'óe$d
foroaidehYd
acetaldeb;rd

-+ ooilrá.

Týzrsnoýn probléoen !e speclflóuost
V úrranupřlpadaJí tyto ilvě otázLy:

benzaidebYd

Soblffova ěl'alilile.

sallcYlaldel

Z uvedt
speclftctsá (

1) co Je v ělnÍdle speclflokou složkou.
2) hda ělnídlo reaguJe t s JlqýoJ' firDkěa{d. Ehrp1naol'

aespeclfickt

a kterýn1 B JBk.

ScLtfíovo

lta prrmí otázkrr Jsoe v podstatě odpovědělt (vl.z reakcr
1). Yll.astaí spec1fl'ckou rcakcí Je patrnĚ reakce Eulfo(suul)
skrrpln g aIdoskuplaou, přl aíř vzal.ká bezbarvý ABs(Aso). Zuěaa zbanrenÍ F'Je eekrruilánrí (l kdyř nám slouží Jako ladt1á.

kyseltlsa1.
oetgtBícb.
ba::vn ( Ee s

zbanrení aedávají.

"p"ottt"rá
3okrrd Jila o ,8peólfl.čDogt Scbífťova ělatit1a k alilebydú'o'
potrrrzuJí úaa3e v tlteratuŤe (GoiloEI 1950) t zkrršeBostl"
vlastní, že ďs1e6ů t"na Jc rtznÁ Jak u.z{zaýcb a1debydú''
t+ t u r.rlznýcb aotllflkací ělnlťlla. Vizuá3'aě 1 epektrofotonetr{'oly lae rozllšlt

neJn6aě tytp třl

barevaá tyPyl.

ě:

aldehydů. B

tor reakce prrraí) a oópov{dá rgakcl. rBs(Aso) s dueíkeu l![S.
8 Jlqýoí
T této gourrlgloBtl Je zaltwvá oláz!;a zeoědtelroatl
A1I,!íB.oD3otl JlqýB autorto (EEIo! 1954) ae !g iarraag neš1cb!
pokrrsů dooníváae , i'e k reakcl lge použít poure Al3ilB g volnýOatataí
DÚbneroťa vloleř).
Et A![s (rosanl.ltg' patBlosanll|n,
AIFMB

i

rínově

s tatuJ eoe t
a) ra
Jrqýcb

fuď

b) ng

ar5rl., .lélkÉ
c) as
flll,e)

.

Ce].ý t
tBltol

.

-121tr Lontovou

Zbatretrí

, abb.o
gl tlusíken

rínově ěerv.

500

B"B

nespeolf.

ěeryoaoflal.

5ra

SarS0,

epeoÍf;

aodroflaf.ové

550

NarSaOn

speclf.

yaellay
S a ublí-

Specl'flěnost

kací $chlffova

ělnldla

JednotJ.lvý.cb aldebyťlů' a Boillfi'Jsou uvedsny v tooto přebledu:

Atdebyťl

IÍ.'IÍE

BeS

Fěkteré výsleťtky reakcí

e1lnY am{'e
všecb
, eoř ac
oubeaí
--+ rlodr0-

Abs.Bar.(q.) IÍuk]'eofll.sk.

\

ěl.nldile.

Btsuutt

ě.f1a1 . ě.fÍal

fot.E8-1debyó

vín.

acetaldeb;rd

v{n.

0

beazeidebyd

víB.

o

zákal

sallcytaldebytl

vírr.

o

o

ě.fial

Bongallt

Dltblonít
.

,n.fl81 .

.

n.fial

.

u.f1al .

nodrá

..lt*t.

aodrá
ooťlrá

aodr4

z uÝede!ébo přebJ.etlu Je zfeJué, Že erlgtuJí
neJnérě dvě
zberveaí a Jedlno
a oodroflalové)
speclftctsá (ěervenofla]'ová
uplnaol,

aespecJ'fioiré
Scbl'ffovo

z reakcc
fo(sulfl)
lS0).

Zuě-

tndltá.
teo lUS.

B e volqý. 0etatrrí

ldebyiltu,
oetl

s \etony,

D{Le Je patrd
rozdíl oea1 reakce-Eů all.- a
"riralťlehydů. Beakce forna.ldebydu se pak 1lší od vĚecb reaLoÍ

skrrptny ra'
oetatBícb. &oaeěně ].ae sledovat vll'v mrkleof1laí
Eonba::vrr (ae stoupaJící arrh1eofi.}l'í se barva prtbl'ubuJe).
statro'Jeoe,

že výsledné

zbanrení

závtEÍ:

a) ng pŤítoonostÍ
Jrqýcb fun}ěnÍcb

altle\ydtcké skuplDy
skrrp1a (oB' co' co0E);

b) na' vlastlostecb

Ěl rra přítooaostl'

oolekrr]'ovábo zbytkrr alde\ydt

(att,

ar5r1, dé1ka řetězu).;
c) aa vl'astnostecb
flllc)

tenc

pouřl.té nrkleofiJ.ní

skrrpÍny (mklao-

.
Cel.ý pr.rlběb

1debydů''
trof,oto-

ěrnrdro

zba:reaí " NaspectfJ.cky reagrrJs
al.koboly, uěkterýd. karbouovýol

ěerven6)

kyselilanl..

1 r J1qýBí
adě aašlcb \*

(rÍnově

rcakce

1zg scbéBBt1cky

zaázortlt

x
I

-L22lboduxt

htťlcofÍ]..ak.

I o.Í.

ť.g

E{rsoroB..<
Závěrea

C-gulftde!.F"
a
C-gntfode!.F.4
I
a

řc ScbíÍfovt

tq okolaoet'

tlat{'nebeapeěí
raeLee

ět aegatl'vlňr

cle.lová,Bí

ncaí po-

leaLcg

spctstnofotonetrt'cLy.

plto kÝB3tÍ'tatt'rrní

uřltst!Á

vín.ÚerY.

?

kc konp3.l'korranostÍ

bodnott.t

apoteblÍv|t

ěerv.ÍÍ,al.

alde\ydbtgtl.lÍlt
I
a

výaleťlků'" Poztttvthr

pro tate4'ratací'
lae

I
a

aetndla

vyzveóaout

lze

rodmflel.

etócby.lmlforylát

troJsůl F" '-{

stsrývá vghledeo

ě1nídlo

"'{

wlr.b.!ÝB

r.g rll€Erúgal

ftrcbglD€G

a}de\ydů'; kvalltatí.vaí

alůebgdy ae1ae rozl1.
akrrplnový - teónot1lv6
$e Jcroo
Ěít" Eoneěně Je třeba poukízat pa velktÍ oroBgtví poulíva.qýcb
rcdoť1kaef Scbíffova ěÍ'al'dla, ooŽ aotva ga:nrěuls dobrou 3lloÝ-

pr{taa

výaleókil.

uatelnoat

I.íterattrra
Cbeo. 71r 21Or .1927

R. Bttel.

8.i

Crocker

- ElsoÝÍ'er,

$pot tagtg.

Íe|'gt F.;

Gayon E. U.3 Coqrt.

road. Acad. Sc1..105r

Gooolt G.i larr. S" T. Aead. Scl.
7r e!o!$o

allg.

L.i

Eruam

F.3 ADí. 6l'6' 125' 1951

EagtÉns

E.:

iibgr d1e Elnrtrbpg

auf Íitrc&ilouggk
&eE!

J.e

B.l

lctg

\.,

''A+, L947

von BÍsnl1ilt

uDll [1troeoverb!'ailungea.

IIuÍv. surgbulg

1182t l8E?

tO, 9681 1950

Cbeo. 25r,

G6brlag

l95{

Ancter.lar

u!Á DltbÍ'onít,

. Ilalrg.

DL883rt.'

1954
hl.stocbeoíca

Cbeoůc bar.rrlv.

2l,

150' 1965

- sil.|EL' Praba 1960 (Přelůad

s nr-

štlny)
I.ukcš B.;

Orga.nícká cbenl.e II.

- 0stY,

Braba 1962.
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T

