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Név Érték Jelentés 
grOK 0 Grafikus hibák: Nincs hiba. 
grNoInitGraph –1 A grafikus rendszer nincs telepítve. 
grNotDetected –2 Megvizsgálatlan hardware. 
grFileNotFound –3 A .BGI állomány nem létezik 
grInvalidDriver –4 Helytelen driver. 
grNoLoadMem –5 Kevés a memória. 
grNoScanMem –6 Memória vége direkt betöltésnél. 
grNoFloodMem –7 Soros töltéskor kevés a memória. 
grFontNotFound –8 A .CHR állomány hiányzik. 
grNoFontMem –9 Kevés a memória fontbetöltéshez. 
grInvalidMode –10 Helytelen grafikus mód. 
grError –11 Grafikus hiba. 
grIOError –12 Grafikus I/O hiba. 
grInvalidFont –13 Helytelen font állomány. 
grInvalidontNum –14 Helytelen a betűtípus száma. 

 
Kovács Lehel 

 
 
 

tudod-e?
 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem  
kémia karán rendezett nyílt napokon látottakról 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem kémia karán október 20-án szervezett nyílt na-
pon számos érdekes kísérletet követhetett a kémia iránt érdeklődő diákság. Ezek közé 
tartozott a szerves tanszéken Gál Emese kutató bemutatója, amelyen jelentős szerep ju-
tott a fluoreszceinnek és a kininnek is. Ismerkedjünk meg ezekkel az anyagokkal! 

 

    
1. fluoreszcein      2. kinin  

 
Mind a két molekula fluoreszkál. Ezen tulajdonságuknál fogva széleskörű alkalma-

zásuk van. A fluoreszkálás elektromágneses sugárzás hatására történő fénykibocsátás. 
Ahogy a gerjesztés megszűnik, a fénykibocsátás rövid időn belül (10-3 -10 -7 s) eltűnik. 
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A fluoreszcein ftálsavanhidridből cink-klorid jelenlétében rezorcinnal való reakciója 
során keletkezik (Friedel-Crafts szintézis). 

Számos fluoreszcein-származék létezik. Például a fluoreszcein-izotiocianát, FITC-
ként jelölik (3.), amely képes a sejten belüli fehérjék bizonyos primer aminocsoportjaival 
reagálni tiokarbamid   kötést hozva létre. Ezért a sejtbiológiában gyakran használ-
ják sejtek megjelölésére és fluorometriás nyomonkövetésére. Másik, biológiai kutatásban 
jelentős fluoreszcein-származék a fluoreszcein-foszforamidit, rövid jele 6-FAM (4.), 
amit széles körben használnak fluoreszkáló oligonukleotidok előállítására, vagy a 
fluoreszcein-diacetát, melyet baktériumok termelte enzimek aktivitásának mérésére 
használnak. 

 

 
 3.       4. 

 
A fluoreszcein nátrium sóját vizsgálati anyagként alkalmazzák a szemészetben a sza-

ruhártya-sérülés megállapításánál. Fluoreszceint használnak az érrendszeri betegségek 
diagnosztizálásában is vagy  agydaganat műtéteknél. A fluoreszceint felhasználják kü-
lönböző környezetvédelmi vizsgálatoknál is. A festéket az esővízhez adva bármilyen 
vízszivárgás kimutatható. Alkalmazzák a víz alatti barlangrendszerek feltérképezéséhez. 
A fluoreszcein segítségével meghatározható, hogy a barlangban található víz hol bukkan 
felszínre, kapcsolatban áll-e más barlangokkal, vagy tenger alatti olaj- 
és gázvezetékek nyomáspróbájakor, hogy felfedezzék a szivárgásokat. A szivárgásoknál 
kiömlő festéket a búvárok UV fényforrással észlelik.  

Jelentős szerepe van a fluoreszceinnek és a hozzá hasonlóan fluoreszkáló festék 
anyagoknak a kriminalisztikában is. Az ujjlenyomatok előhívására, bankjegyek jelölésére 
(működő UV. lámpa alatt, ha nem észlelhető fluoreszkálás, akkor hamis a pénz.), 
szemmel nem észlelhető vérfoltok előhívására. A fluoreszcein gerjesztése 494nm-en, 
fénykibocsátása 521nm hullámhosszon történik. 

A kinin egy természetes kristályos alkaloid, melynek lázcsillapító,  fájdalomcsillapí-
tó és gyulladáscsökkentő hatása van. Nagyon keserű ízű, fluoreszkálásra képes  anyag. 
Molekulaképlete: C20H24N2O2  

A kinin volt az első hatékony gyógyszer a  malária kezelésében (már a 17. században 
használták. A cinchona fa kérgét kiszárítva finom porrá őrölték, majd valamilyen italba, pl. 
borba keverték). Gyógyszerként alkalmazható szerként a kinint először a dél-amerikai 
cinchona fa kérgéből P.J. Pelletier és J. B. Caventou francia kutatók vonták ki 1817-ben . 
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Emlékbélyeg P.J. Pelletier és J. B. Caventou tiszteletére 

 
A kinin név a cinchona fa kérgét jelölő „szent fakéreg”, vagy „kérgek kérge” inka 

szóból származik. A múlt század közepétől számos, hatékonyabb maláriaellenes szert 
állítottak elő, de a kinint még ma is használják. 

 

 
Tonik ital látható és ultraibolya fényben 

Gyógyhatása abban nyilvánul meg, hogy meggátolja a maláriaparaziták  hemoglobin 
bontó képességét. Ennek következtében a parazita éhen hal, vagy toxikus mennyiségű 
hemoglobin halmozódik fel benne. 

A kinint az élelmiszeriparban alkalmazzák ízanyagként is, pl. tonik nevű üdítő ita-
lokban és vermutokban. Annak megállapítására, hogy pl. a Tonic jelzésű üdítő italok 
hamisítványok-e, vagy sem, a kinin fluoreszcenciája értékesíthető. Amennyiben UV. 
lámpa fényének hatására nem fluoreszkál az oldat, akkor hamisítvány, nem tartalmazza a 
benne feltüntetett kinint. A kinin használata mellékhatásokkal is járhat. Hosszas alkalmazása 
esetén részleges halláskárosodást, vagy teljes süketséget okozhat. Gyakran kininizmust, rit-
kán halált is okozhat tüdő-ödéma kialakulása miatt.  

M.E. 


