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1 Bevezetés és célok 
 

Az egykristály röntgendiffrakciós módszer matematikai és műszeres fejlődése 

lehetővé tette, hogy az elmúlt száz év alatt az alapvető molekulageometriai paraméterek 

meghatározásától eljuthassunk a legnagyobb vírusok szerkezetkutatásáig. Miközben egyre 

nagyobb vegyületek struktúrájának feltárása válik lehetővé a röntgensugarakat megfelelően 

szóró egykristály előállítása továbbra is probléma, így a szerkezetmeghatározás fontos 

kérdése. A természetben a kristályosodás ugyan a kedvezményezett, energiaminimumra 

törekvő folyamat, melynek eredménye a rendszer lokális (vagy globális) energiaminimumát 

jelentő szilárd fázis, de a konformációs lehetőségek és a molekulák között fellépő nem 

kovalens, intermolekuláris kölcsönhatások nagyszámú lehetősége miatt a kristályosítás 

eredménye előre még nem jósolható meg biztonsággal. 

Munkám során többféle eljárást használtam a vizsgált vegyületek kristályosításához és 

szupramolekuláris kölcsönhatásainak módosításához. A kristályok belső tartalmának és 

elrendeződésének tervezését, módosítását és annak megvalósítását nevezi az irodalom 

kristálytervezésnek („crystal engineering”). 

A doktori munka célja kristályosítási eljárások fejlesztése szilárd fázisú, kristályos 

molekuláris társulások létrehozására. Az értekezés tárgya három kiválasztott szerves 

vegyületcsalád kristályosítása, majd szerkezetük egykristály röntgendiffrakciós 

meghatározása. 

A dolgozatban a kristálytervezést egy tiokarbamid alapú organokatalizátor család 

működésének megértésére, és egy gyógyszerhatóanyag módosulatainak felderítésére 

alkalmaztam. 

A dezmotrópia (vagy egyesek által “tautomer polimorfiának” nevezett jelenség) 

finomszerkezetét tanulmányoztuk kristályokban. Három kristályos tautomerpár szerkezetét 

határoztuk meg, egyértelműen lokalizálva a mozgékony protonok helyét, és ezzel igazolva a 

jelenséget. 

A drotaverin nevű gyógyszerhatóanyag esetén különböző oldószer zárványokat és 

kokristályokat hoztam létre, amelyek a gyakorlati alkalmazhatóság lehetősége mellett a 

molekula konformációs lehetőségeit és zárványképző sajátságait is bemutatják. 

A tiokarbamid alapú organokatalizátorok esetén vizsgáltam a kötődési helyeket és 

kölcsönhatásokat különböző oldószerekkel, reaktánsokkal, termékekkel és kokristály képző 

vegyületekkel. Így a kötődési helyek mellett a katalizátor különböző konformációit is 

feltérképeztem. 
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2 Rövid irodalmi áttekintés 

2.1 Szupramolekuláris kémia 

Az elsődleges kölcsönhatások, a kovalens kötések, a molekulákat felépítő atomok 

között lépnek fel, míg a gyengébb másodlagosak a molekulák között jönnek létre. Ilyenek az 

az elektrosztatikus erők, a van der Waals erők, a hidrofób hatások, a π ... π kölcsönhatások, a 

fém koordinációk, az erős és gyenge hidrogénhidak, melyek oldat és szilárd fázisban 

meghatározzák a molekulák viszonyát egymáshoz, melyekkel a szupramolekuláris kémia 

foglalkozik. Maga a latin eredetű supra szó jelentése fölött, följebb mely a molekulák fölötti 

kémiát jelöli meg, ahol az így kialakuló „szupermolekulával” foglalkoznak. Jean Marie Lehn 

szerint „kémia a molekulákon túl”
1
. 

A szupramolekuláris kémia alapgondolatát először Johannes van der Waals 

fogalmazta meg 1873-ban. Az első definíciók Hermann Emil Fischer nevéhez fűződnek 

(1890), aki az enzimek működésére és szelektivitására megfogalmazta a "kulcs-zár" 

elméletet
2-4

. 

1987-ben kémiai Nobel-díjat kapott Cram, Lehn és Pedersen akik ezt az analógiát 

koronaéterekre ültették át
5, 6

. 

A hidrogénhíd rendszerek kezdeti értelmezését és felfedezését 1920-ban Latimer és 

Rodebush írta le
3
. A szupramolekuláris kölcsönhatások megismerése és változtathatósága 

teszi lehetővé a kristályok szerkezetének tervezését, illetve megjóslását, vagyis a 

kristálytervezést („crystal engineering”). 

 

2.1.1 Többkomponensű rendszerek 

 

A kristályokat osztályozhatjuk aszerint, hogy kémiai szempontból egyazon vagy 

többfajta molekula található-e bennük. Polimorf módosulatok előfordulása - ugyanazon anyag 

különböző szilárd fázisú módosulatai megjelenése – mindkét esetben lehetséges.  

A szupramolekuláris kémia egyik területe a két - vagy több - komponensű gazda-

vendég szupramolekuláris rendszerek
7
, ahol a gazdamolekulákból kialakuló kristályok 

üregeiben, csatornáiban vagy rétegeiben ülnek a vendégmolekulák. 
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A többkomponensű rendszerek a kristályban lévő vegyületek besorolásával 

osztályozhatók. Sót tartalmazó vegyületek esetén az ionos kötés a legerősebb kötés a 

molekulák között. Egyik esete a hidrogénhidas rendszer egyik fajtája, ahol a kötési energia, és 

a kristály sóként vagy semleges molekulaként való megnevezése függ a hidrogén helyzetétől. 

A kokristályok csoportjában az alkotók szobahőmérsékleten és normál nyomáson szilárd 

halmazállapotúak
8
. Ennél megengedőbb definíciók is vannak a kokristályokra

9,10,11
, az U.S.A. 

FDA (Food and Drug Adminitration) meghatározás pontatlanságára egy 2012-ben tartott 

konferencián próbálták felhívni a figyelmet 
12

. A kristályok harmadik típusa, az oldószer 

zárványok. A kristályrácsba épült oldószer molekulák nagy szabadsági fokkal 

rendelkezhetnek. Az üregben, csatornákban lévő oldószer zárványok az esetek túlnyomó 

részében gyengén kötődnek a vázhoz. Elmozdulásukkal a kristály periodicitása részlegesen 

megtörik. Az ennek következtében létrejövő rendezetlenség lehet statikus vagy dinamikus. 

2.2 Kristálytervezés 

Egy vegyület esetében az oldószer kontrollált elpárologtatásával is kaphatunk jó 

minőségű egykristályokat, amelyekből meghatározhatjuk a szerkezetüket, adott esetben 

abszolút konfigurációjúkat. De a megfelelő körülményeket megtalálnunk a kristályok 

előállításához sok időbe és bonyolult technikák alkalmazásába is kerülhet. Legszélsőségesebb 

eset a fehérjék kristályosítása, ahol a változtatható paraméterek száma és a rendszer 

érzékenysége miatt sok esetben nagyszámú kísérletet szükséges elvégezni. A kis 

anyagmennyiségek, a nagyszámú kísérlet miatt robotok használata ezen a területen terjedt el 

először. Ugyancsak összetett feladat, amikor a szupramolekuláris kölcsönhatások felderítésén, 

tervezésén
13

, majd alkalmazásán dolgozunk. A polimorfia jelensége miatt gyakran nem elég 

egyetlen kristályszerkezet meghatározás. Meg kell vizsgálni, hogy az adott vegyület 

kristályosodása eltérő körülmények között változik-e
14

? 

2.3 Kristályosítás 

A szerves anyagok kristályosítása során legtöbbször oldatot használunk. Oldatból 

kiindulva az oldószer párologtatásával, kicsapószer hozzáadásával a hőmérséklet 

megváltoztatásával, stb. érjük el a telítettséget majd a túltelítettséget. A telítetlen oldatból 

eljutunk egy tartományba, ahol megindul a gócképződés, majd a gócnövekedés. 
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A gócok megjelenése esetén a gócok számát igyekszünk csökkenteni, hogy sok apró 

kristály helyett kevesebb, de nagyobb méretűeket kapjunk. Lényeges, hogy a megjelenő 

gócok ne oldódjanak vissza az oldatba, hanem a gócképződést követően elérjék a kritikus 

méretet, ami után az oldatból kiváló anyag további gócnövekedéshez járul hozzá (1. ábra).A 

kristályosítás során fontos, hogy a kristályosítás a metastabil zónában történjen, és ebben a 

zónában maradjunk a kristályosítás során. Ennek szemléltetésében segít a 2. ábra. A gócok 

kiváltására és a kristályosítás elősegítésére használhatunk oltókristályt. Az oltókristály anyaga 

megegyezhet a kiválasztandó anyaggal, de ez nem feltétel (pl. trifenilfoszfin-oxid használata). 

Az oldószer szerepe a kristály képződésénél, növekedésénél, majd végső habitusánál is 

megmutatkozik. Az oldószer a kristálytani lapok felszínén, a kristályosodó anyaggal kialakuló 

másodlagos kölcsönhatásai által befolyásolja a kristályosítást, versengő molekulaként léphet 

fel, és a kristály növekedését bizonyos kristálytani irányokban hátráltathatja, ezáltal 

megváltoztathatja a kristály habitusát, alakját. Ez alapvető fontosságú lehet a gyógyszeripar 

számára a tablettázásnál. Az oldószer egyes esetekben akár különböző polimorfok képződését 

is eldöntheti. 

 

1. ábra: A fenti példában a kicsapószer, vagy a molekula oldatbeli mennyiségét növelve a telítetlen 

oldatból a telített oldat egyensúlyi pontján át eljutunk egy metastabil, majd egy labilis zónába, ahol 

elkezdődhet a kristály kiválása. A gyors kicsapószer, vagy oldott anyag adagolása esetén eljutunk a 

kicsapódási zónába, ahol a kiváló anyag nem lesz egykristály minőségű. A telített oldatba tett 

oltókristály esetén túltelített oldattartományba jutva az oltókristály mérete megnő
15

. 
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2. ábra: A különböző körülményekek megválasztásának hatására bekövetkező kristálykiválások 
láthatók az ábrán

16
 

 

 

Munkám során a következő technikákat használtam fel és kombináltam:  

1. Az oldószer párolgási sebességének szabályozása
17

 

Egyszerű megvalósítása a gőztér méretének, az oldószer párolgási útjának 

változtatása, magasabb-alacsonyabb oldalfalú edény használatával. A párolgó felület 

méretével is befolyásolhatjuk az oldószer párolgását és így különböző nagyságú/tartalmú 

egykristályokat kaphatunk. Fejlettebb kristályt kaphatunk, ha egy homológ sorból a kevésbé 

párolgó oldószert használjuk. A módszer kombinálható különböző hőmérsékleten történő 

párolgással is. 

2. Melegítés, hűtés
 18, 19

 

Az oldat magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra hűtése is vezethet jó minőségű 

egykristályokhoz. Ez a módszer az iparban is az egyik leggyakoribb kristályosítási 

technika
16,20-22

. A hőmérséklet változtatásával a gócképződés és gócnövekedés sebessége 

viszonylag jól szabályozható és viszonylag szűk mérettartományba eső kristályok állíthatók 

elő vele. A hőmérséklet csökkentésének a hatására a telítési görbe alatt, az oldatból gócok 

jelenhetnek meg, ha ezt követően melegítjük, a kisebb gócok visszaoldódnak, a nagyobbak 

megmaradnak, és újabb hűtésre a kristályosodás a meglévő gócokra folytatódik, kevesebb 

kristály nő nagyobbra. A hőmérséklet szabályozására termosztátot alkalmazunk. Fontos az 

oldat tisztasága is, mivel gócképző lehet a szennyezőanyag vagy egy porszem is. A benn 

maradó szűrőpapír szálra, a kristályosító edénybe hulló porszemcsére könnyebben válik ki az 
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anyag. Természetesen a leírt módszerek kombinálhatóak, így például elérhetjük, hogy a 

vizsgált anyag jobban párolgó és jobban oldó oldószerét adott hőmérsékleten lassan 

kipárologtassuk a rendszerből. 

3. Gőzdiffúzió 

Az anyag oldatát egy másik oldószer gőzébe helyezzük. A fehérjekristályok 

növesztésére is gyakran alkalmazzák. Ezen a technikán alapszik a 3. ábrán látható olcsó és 

könnyen kivitelezhető ülőcsepp és a függőcsepp módszer. Az ülőcsepp módszer előnye a 

könnyű automatizálhatósága, a függőcsepp módszeré, hogy a kristályok nem tapadnak az 

üveglaphoz. Akkor használható ez a technika, ha az oldó- és kicsapószerek egymással 

elegyednek, és a kristályosítani kívánt anyag oldhatósága rosszabb lesz a keverékben. A külső 

gőztérbe tett oldat mennyiségével vagy folyamatos cseréjével a kristálynövekedés jól 

szabályozható. 

 

   

3. ábra: Két példa gőzdiffúzión alapuló kristályosítási technikára. 

4. Folyadék-folyadék diffúzió 

Egymással nem elegyedő vagy korlátozottan elegyedő oldószerek esetén használják 

leggyakrabban, de használható egymással elegyedő oldószerek esetén is. Az oldat és a 

második oldószer egymásra rétegezhető, a kristálynövekedés a határfelületen történik.  

5. Géldiffúzió 

A két oldat között egy másik oldószer vagy gél foglal helyet. A gélen keresztül történő 

diffúzió is megszabja a kristályosodás sebességét. Az egyik oldat lehet gél vagy kicsapó szer 

is. Gyakorlati megvalósítása általában U alakú csőben történik, alul vagy középen legtöbb 

esetben agar-agar, zselatin vagy szilikagél van (4. ábra). 
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4. ábra: Egy tipikus géldiffúziós kísérlet elrendezése. A és B jelöli a két oldatot, mely oldatok 

érintkezése, keveredése a középső gél rendszeren való diffúziós sebességen alapul. 

 

6. Reaktáns diffúzió: 

Oldószerek határfelületén lejátszódó reakciók esetén, ha a termék oldhatósága kisebb a 

kiindulási anyagokénál kiválhat kristály. A módszer hátránya lehet a gyors kristálykiválás, 

amelynek esetén a kristályhibák száma megnőhet, és így egy jó minőségű adatkészlet 

felvétele nem lehetséges. 

 

7. Konvekció 

Hőmérséklet gradiens létrehozásával zárt térben lokális melegítés vagy lokális hűtés 

alkalmazásával is kristályosíthatunk
23-25

. Gyakori megvalósítása egy Peltier elemmel történő 

túlhűtés. Más megvalósítás lehet egy hosszabb vagy kiöblösödő üvegben a fel nem oldott 

szilárd port is tartalmazó zárt oldat melegítése. Az eszköz alacsonyabb hőmérsékletű részén 

metastabil zóna alakul ki, ahová az anyag a lamináris áramlás és diffúzió segítségével jut 

el/pótlódik miközben kristály növekszik (5. ábra). A természetben megvalósulva a konvekció 

vezetett például a Mexikói Naica barlangban található gipszkristályok kialakulásához is. 
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5. ábra: Egy gyakorlatban is használt kristályosító berendezés. Jobbra a berendezés 

anyagtranszportjának ”elve”: a 323 K-en telített oldatot a keskeny részen melegítjük, felül a 

kiszélesedő üvegfalon át leadja a levegőnek a hőt, közben metastabil zónába jut, és az oldatból 

lassan kristály nő. 

2.3.1 Kristály 

 

René Just Haüy francia minerológus kalcit (CaCO3) kristályok aprításánál mindig 

azonos habitusú, de egyre kisebb kristályokhoz jutva arra a következtetésre jutott (1784), 

hogy aprítással eljuthat egy olyan alapvető parallelepipedonhoz, amelyet már nem lehet 

tovább osztani anélkül, hogy elvesznének a teljes térrács tulajdonságai. Ezek az alapvető 

egységek azok, melyekből a kristályok felépülnek
26

. Ezt az alapvető egységet hívjuk elemi 

cellának. Definíciója összhangban Haüy gondolatával Bravais-tól származik: mint a kristályt 

felépítő legkisebb egység, a kristálytani tengely három irányába történő azonos léptékű 

elmozdulással (a, b, c), transzlációval kombinálva kapjuk meg a térrácsot. Két elemi cella az 

őket elválasztó transzlációk számától függetlenül azonos. Amennyiben ezek a feltételek nem 

teljesülnek szélsőséges esetben amorf anyagról (nincs meg a krisztalográfiai szimmetria sem a 

molekulák között), ha kismértékű különbségek vannak, szerkezeti rendezetlenségről 

beszélünk. (Különleges esetekben kvázikristályok
27

, modulált kristályszerkezetek
28

 is 

előfordulhatnak.). 

Az MTA-TTK-n megtalálható röntgendiffrakciós mérőeszközön a méréshez szükséges 

egykristály mérete minden irányban körülbelül 0,1 mm. Szerves molekula esetén az elemi 

cella élhosszúsága általában 10 Å (=1 nm) és 25 Å (=2,5 nm) közé esik. Ha a kristály és az 

elemi cella élhosszát elosztjuk egymással megkapjuk, hogy az egykristályban minden 

térirányában körülbelül (0,1 mm / 1 nm = 100000 nm / 1 nm =) 10
5
 elemi cella van, azaz már 

egy diffrakciósan mérhető egykristályt minimálisan ((10
5
)
3
=) 10

15
-en elemi cella épít fel.  
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Az elemi cellán belül további szimmetriák is megjelenhetnek. Ugyanis az elemi 

cellában általában több molekula található, melyek között különböző szimmetriákat 

figyelhetünk meg. Szimmetrikus molekulák is épülhetnek egy-egy szimmetriaelemre. Ezen 

szimmetria műveletek a szimmetriacentrum, a 2-, 3-, 4- és 6-fogású tengelyek (gírek), 

csavartengelyek, tükörsík és csúszósíkok. A szimmetria műveletek hét kristályrendszer 32 

osztályában kombinálva vezetnek a 230 tércsoporthoz. A tércsoportokat elsőkként Fedorov
29

, 

majd Schönflies
30

, később Barlow
31

 vezette le. A tércsoportok ismeretében a kristály 

szerkezete felépíthető. Az elemi cella krisztallográfiai szimmetriától mentes legkisebb része 

az aszimmetrikus egység, amelyből az elemi cella szimmetriáin keresztül a kristályrács 

felépíthető. 

Kitajgorodszkij ismerte fel
32

, hogy a kristályos állapotban a molekulák törekednek a 

rendelkezésre álló tér kitöltésére, mely egyes tércsoportoknak kedvez. A szoros illeszkedés a 

vonzó gyenge kölcsönhatások maximalizálását jelenti, azaz a lehetőleg stabilis minimális 

energiájú állapotra törekvést a kristályos fázisban. 

2.3.2 Diffrakció egykristályon  

A röntgensugár kristályrácson való szóródásának modelljéért Lawrence Henry Bragg 

és William Henry Bragg 1915-ben Nobel- díjat kapott. 

Felfogásukban a kristályrács párhuzamos síkokra bontható. A síkseregek jellemzése a 

Miller-indexekkel történik, melyen azt az egész számokból álló számhármast (h, k, l) értjük, 

mely megadja, hogy az adott sík az elemi cella hányad részén halad át a, b és c 

krisztallográfiai irányban. 

A röntgendiffrakció leírható az ezeken a síkseregeken történő szóródással. A beeső, 

párhuzamosan haladó, ugyanolyan fázisban lévő koherens röntgensugarak az egymástól d 

távolságra lévő és periodikusan ismétlődő elektronfelhőn szóródnak. Azonos fázisú szóródás 

esetén a sugarak erősítik egymást. A szóródó röntgensugár /2 fázisváltást szenved a belépő 

röntgensugár fázisához képest. 

A Bragg egyenlet:  

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝛩 

Ahol n egész szám, a röntgensugár hullámhossza, d az atomi síkok távolsága, míg Θ a 

beeső röntgensugárnak a szóró síkkal bezárt szöge. A röntgensugarak erősítése akkor jön 

létre, ha n egész szám (6. ábra). 
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A Bragg egyenlet szerint a síkokról akkor kapunk maximális erősítésű szórást, ha a 

párhuzamos síkokról szórt sugárzás útkülönbsége a hullámhossz (), illetve annak egész 

számú (n) többszöröse (6. ábra). 

 

6. ábra: Bragg-féle szerkesztés: Ha az 1. és 2. visszaverődő röntgensugár útkülönbsége (AB + BC) a 

hullámhossz () akkor a két sugár azonos fázisba kerül, így maximálisan erősítik egymást és 

detektálható jelet kapunk. 

A diffraktált röntgensugárzás intenzitását és helyét rögzítjük. A rögzítés a kezdeti 

időkben filmre történt, majd szcintillációs detektorokkal egyenként mérték meg a reflexiók 

intenzitását, később az 1990-es évektől az átmenetifémekkel érzékenyített tér-detektorokat 

használtak (képlemez vagy image plate technika), így rövidítve le a mérés idejét 2-3 hétről pár 

órára, esetleg 1-2 napra. Napjainkban elterjedt technika a CCD detektorfelület, mely gyorsabb 

kiolvasást tesz lehetővé. Így akár kevésbé stabil kristályok szerkezetét is megvizsgálhatjuk. 

Az intenzitások négyzetgyökének közelítő értékeit szerkezeti tényezőknek, vagy 

struktúrfaktoroknak hívjuk
33a

. 

A mérési adatok konzisztenciájáról az Rint mérőszámmal győződhetünk meg
33b

, mely az 

ekvivalens reflexiók egymástól való különbségének százalékos kifejezése. Az ekvivalens 

reflexiók intenzitásának eltérését sok egyéb paraméter is befolyásolhatja. Az egyik ilyen 

paraméter például az abszorpció korrekció
33c

, mely a kristály alakját és atomi összetételét 

veszi figyelembe, vagy a Laue-csoport, mely az átlagolás feltétele. 

A (szokásos) mérési körülmények során egy lényeges információ - a reflexiók relatív fázisa - 

elveszik, meghatározása nem lehetséges, ez a krisztallográfiai fázisprobléma
33d

. Bár a relatív 

fázis elveszik, de a fázisok közelítő értékeit megkísérelhetjük eltalálni. A Patterson-módszer 
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segítségével információt nyerhetünk az atom-atom vektorokról a fázisok ismerete nélkül
33e

 

míg a direkt módszer a relatív fázisokat becsüli
33f

. 

A kristály elemi cellájának közelítő elektronsűrűség eloszlása megadható az intenzitások és 

közelítő fázisok segítségével egy Fourier-sor összegeként
33g

. 

A kezdeti szerkezeti modell felállítása (azaz a fázisprobléma megoldása) után 

következik a szerkezetfinomítás. Ennek során a modell felhasználásával a számolt (Fc) és 

mért (Fo) szerkezeti tényezők legkisebb négyzetes illesztésével (LSQ) a Fc-Fo| értékek 

minimalizálásával a helykoordináták és az atomi elmozdulás paraméter (Uij tenzor) 

elemeinek igazításán keresztül javítjuk a modellt. 

A mért, illetve a számított amplitúdók egyezésének mérőszáma az R-faktor (jósági 

tényező)
 33h

. A paraméterek számát is figyelembe veszi az S értéke. (Értéke a megfelelő 

modell felállítása és konverganciája után S≈1.) 

A szerkezetek finomítása során a reflexiók súlyozására a következő súlyfüggvényt 

alkalmaztam
33i

: 

𝑤 =
1

[𝜎2(𝐹𝑜2) + (𝑎𝑃)2 + 𝑏𝑃]
 

ahol a,b a finomítás paraméterei, és P értéke 

𝑃 =
(𝐹𝑜

2 + 2𝐹𝑐
2)

3
 

A szerkezetfinomítást a rendezetlenség nehezítheti. A rendezetlenség lehet statikus vagy 

dinamikus. A rendezetlenség okának eldöntéséhez az adott rendszer forgási energiagátjainak, 

ill. ezek aktiválási energiáinak függvényét kellene tudni. Ha ez szilárd állapotban az adott 

szobahőmérséklet értéken magasabb, akkor csak statikus (valamilyen statisztikus eloszlásban) 

rendezetlenség lehetséges. Jellemző problémáim voltak az oldatból különféle térirányokba 

kiváló CF3 csoportok, vagy a terminális alkilcsoportok rendezetlensége, valamint a 

kristályrács üregeibe zárt kisebb molekulák, elsősorban oldószer molekulák. Ezek 

rendezetlensége rontja a szerkezetmeghatározás minőségét. 

A szerkezetmeghatározás egyik legfontosabb paramétere az elérhető felbontás, 

amelynek a jelentőségét elektronsűrűségi térképekkel illusztrálom (7. ábra). Kis molekulák 

esetén jó felbontású szórási képet várunk, ahol a hidrogének helyzete is meghatározható az 

elektronsűrűségi térképből. Ilyen felbontás mellett a kovalens kötésektől a másodlagos 

kölcsönhatásokon át tanulmányozhatjuk a kristályszerkezetet. 

Az elektronsűrűségi térképeken az atom elektronsűrűségének 50 %-át gömbmodellel, 

vagy ellipszoidmodellel határoljuk
33j

. A gömbmodellhez képest az ellipszoidmodell 
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paramétereinek száma lehetővé teszi az atommagok jellemző rendezetlenségének, 

mozgékonyságának leírását a kristálytérben. Az elmozdulási paraméter része a hőmozgási 

tényező
33j

 az atommagok hőmérsékletfüggő rezgésének hatására bekövetkező 

helymeghatározási bizonytalanságot veszi figyelembe. 

 

 

7. ábra: A bal oldalon látható molekulakristály diffrakciós képének részlete és elektronsűrűségi képei 
jobb oldalt, a felbontás függvényében, mely a reflexiók számának növekedésével középen lett 
szemléltetve

33k
. 

 

Kis felbontás 

Nagy felbontás 
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3 Kísérleti rész 

3.1 Vizsgált vegyületek és alkalmazott oldószerek eredete 

a.) A dezmotrópia vizsgálatához használt vegyületeket, (-laktám származékokat) Fodor 

Lajos és munkatársai állították elő és kristályosították. 

b.) 250 g No-Spa-t (drotaverinium-klorid) néhai Hermecz Istvántól kaptuk a vegyület 

zárványainak további felkutatására. 

c.) Az organokatalizátorokat Soós Tibor és munkatársai állították elő. 

További tisztítást nem igénylő oldószereket vásároltunk a kristályok növesztéséhez (Sigma 

Aldrich, Alfa Aesar, stb.) (A p-xilol oldószer esetén egy régebbi üveget használtunk.) 

 

3.2 Röntgendiffrakciós mérések 

Az intenzitás adatokat egy Rigaku R-AXIS-RAPID típusú diffraktométeren
34,35

 (grafit 

monokromátor alkalmazásával, Cu-KÅ, Mo-K71075Å)illetve Ag-K 

,56089Å sugárzások használatával gyűjtöttük. Az adatok feldolgozásához a Rigaku 

CrystalClear
34

 programját használtam, amelynek kimenő adatait a Párkányi László által 

adaptált SORTAV
35

 programmal átlagoltam. 

3.3 Fázsiprobléma megoldása - modell - finomítás - értékelés 

A diffrakciós adatokon numerikus
36

 és/vagy empirikus
37

 abszorpció korrekciót 

végeztem. A szerkezetek kiinduló modelljeit direkt módszerrel kaptam meg
38

. A felhasznált 

programok a SHELXS (PLATON
39

, WinGX
40

), SIR2008
41

 és SIR2010
42

. A tércsoportok 

adatait, valamint az atomi szórástényezőket a Nemzetközi Táblázatokból
43

 vettem. A 

nemhidrogén atomok teljes anizotróp mátrixát F
2
 értékekre legkisebb négyzetes módszerrel 

finomítottam
38

. A szerkezetfinomítás során a maradék elektronsűrűséget Párkányi László 

„pxx” programjával
44

 jelenítettem meg, és követtem nyomon változását. 

A legtöbb megköthető hidrogén atomot a geometriailag megfelelő pozícióba 

helyeztem. A szerkezeti tényező számolás tartalmazza a hidrogén atomokat, de pozíciójukat 

nem finomítottam. A hidrogének izotróp elmozdulási paraméterei a kapcsolódó nehézatomok 

U(eq) értékeihez lettek kötve. 
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Xseed
45

, WinGX
40

 és a Párkányi által írt ISOS programokat használtam a cella 

transzformációhoz a Fábián László, Kálmán Alajos, Párkányi László által kifejlesztett 

izostrukturalitás
46

 számoláshoz, illetve a cella hasonlóság
46

 számoláshoz. 

A kristályszerkezetek vizuális megjelenítéséhez és a kristályszerkezetekben található üregek 

méretének meghatározásához a Platon
39

 és Mercury
47

 programokat használtam. A Mercury 

programot használtam az intermolekuláris kölcsönhatások lehetőségeinek 

feltérképezésére
48,49

. A Hirshfeld-felszín
50

 számolásához és a molekuláris kölcsönhatások 

vizuális megkülönböztetésére
51 

a CrystalExplorer programot használtam. 

Cambridge Structural Database
52

 és CCDC Conquest
53

 programokat használtam a hasonló 

szerkezetű kristályrácsok felkutatására. A konformációk elemzését a CCDC Conquest Vista 

szoftver részével végeztem el. 
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4 Dezmotrópia 

4.1 Irodalmi bevezető 

Az acetecetsav  észtereit vizsgálva 1885-ben Laar
54, 55

 és 1887-ben Jacobsen
56, 57

 arra a 

megállapításra jutottak, hogy a vegyület hol alkohol, hol keton funkciós csoportként reagál. 

Laar a tautomer szóhasználatot javasolta, ami a görög azonos szóból származik. Ezzel 

szemben Jacobson a dezmotrópia szót javasolta, ami a görög kötés és fordulat szóból ered. 

Hantzsch és Herrmann javasolták 1887-es közleményükben, hogy a dezmotróp szót akkor 

használják, ha a tautomer formák szétválaszthatók, külön-külön kristályosíthatók, és nem 

alakulnak át egymásba, dezmotróp párokról, dezmotrópiáról beszélünk.
58

. Az irodalomban 

hibás néven a tautomer polimorfia szó alatt is megtalálható
59

, de az elnevezés hibás, ugyanis 

nem egy anyag két polimorfjáról van szó. 

A tautoméria vagy prototrópia az, ahol a hidrogén atom és egy kettőskötés helyzetében 

különböznek a konstitúciós izomerek. Az acetoacetát esetén az oxo- / enol- forma is 

prototrópia, de ilyen dinamikus egyensúlyi viselkedés figyelhető meg a vegyületek laktám- 

laktim és amid-imin formájánál is. 

A dezmotróp párok esetén a tautomer formáik szétválaszthatók
58

. Ebben az esetben 

szerkezetük egykristály röntgendiffrakcióval meghatározható. Holczer és munkatársai 12 

szerkezetet számoltak össze, ahol a dezmotróp párok egyik vagy másik formája megjelenik
60

 

(8. ábra). Katritzky
61

 az oldatfázisra a következő megállapítást tette „a tautomer formákra 

képes vegyületek reakcióinak mechanizmusát csak a domináns tautomer szerkezetének 

ismeretében lehet értelmezni”. A tautomer egyensúlyban lévő vegyületek kristályosítása 

általában a termodinamikailag stabilabb forma jelenlétét igazolta a kristályban. Két különböző 

szerkezetet, az S-metil-5,5-difenil-2-tiohidantoin (8. ábra I .vegyületpár) esetében először 

Lempert és munkatársai infravörös spektroszkópiával
62-66

 (1964-1972) majd egykristály 

röntgendiffrakcióval
67

 (1973) határoztak meg. A továbbiakban az általunk elvégzett 

vizsgálatokig mindig csak az egyik tautomer szerkezetét tudták felderíteni. Általában csak a 

stabilabb formát sikerült kristályosítani és megmérni
67-78

. Kubicki
71

 írt le egy olyan esetet, 

amikor az aszimmetrikus egységben mindkét tautomer azonosítható volt (9. ábra).  

A hattagú gyűrűs fenilazopiridin vegyületek esetében is észleltek dezmotrópiát
68

. A héttagú 

gyűrűs vegyületek esetében Fodor és munkatársai szintetizáltak először szeparálható 

dezmotrópokat
79

. 
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8. ábra: Irodalomból gyűjtött szerkezetpárokból az első (ábrán: I vegyület) kivételével
66

, csak az egyik 

tautomer formát sikerült külön előállítani. 

 

9. ábra: Kubiczki által előállított és kristályosított szerkezetben megtalálható dezmotróp párok
71
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4.2 A dezmotróp párok számozása és elnevezése 

A Fodor Lajos és munkatársai által előállított -laktám származékok
79

. 

 

 
I.1a: 3-etoxikarbonil-2-fenil-3,5-dihidro-4,1-benzotiazepin 

I.1b: 3-etoxikarbonil-2-(4-klórfenil)-3,5-dihidro-4,1-benzotiazepin 

I.1c: 3-etoxikarbonil-2-(4-metilfenil)-3,5-dihidro-4,1-benzotiazepin 

I.2a: 3-etoxikarbonil-2-fenil-1,5-dihidro-4,1-benzotiazepin  

I.2b: 3-etoxikarbonil-2-(4-klórfenil)-1,5-dihidro-4,1-benzotiazepin 

I.2c: 3-etoxikarbonil-2-(4-metilfenil)-1,5-dihidro-4,1-benzotiazepin 

I.3: 2-etoxikarbonil-3-(4-klórfenil)-4,5-dihidro-7,8-dimetoxi-1,4-benzotiazepin 

10. ábra: A vizsgált vegyületek elnevezése. A dolgozatban elemzett atomok számozását feltüntettem. 

 

 

A vizsgált tautomerek (dezmotrópok) preparálása és az egykristálydiffrakciós mérések adatai 

a függelék 1. részében a 19. táblázatban találhatók (80. oldal). 

 

 

4.3 Elemzés 

Három dezmotróp pár általunk meghatározott kristályszerkezetével
80

, elemzésével 

foglalkozunk. A szerkezetek között többféle hasonlóság mutatható ki, amelyeket a molekulák 

kötéstávolságaival, kötés- és torziós szögeivel jellemeztünk. 

A három dezmotróp pár I.1a-I.2a, I.1b-I.2b, I.1c-I.2c esetén a hetes gyűrű kötéstávolságai 

egyértelműen megmutatták, hogy a kettőskötés helyzete a pár tagjaiban megváltozik a 10. 

ábrán feltüntetett módon. A I.1a-c szerkezetek esetén imin, a I.2a-c tautomerek esetén enamin 

csoportok azonosíthatóak (1. táblázat, 10. ábra). 
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1. táblázat: Az 1,4-benzotiazepin származékok hetes gyűrűjének kötéstávolságai. 

kötéstávolság Iminek Enaminok 

(Å) I.1.a I.1b I.1c I.2a I.2b I.2c 

N1-C2 1,2812(17) 1,284(2) 1,2827(17) 1,387(3) 1,370(2) 1,385(3) 

C2-C3 1,5267(17) 1,529(3) 1,5277(17) 1,361(4) 1,371(2) 1,359(3) 

C3-S4 1,8130(13) 1,824(2) 1,8206(13) 1,768(3) 1,7784(15) 1,765(2) 

S4-C5 1,8258(14) 1,8236(18) 1,8274(15) 1,825(3) 1,828(2) 1,823(3) 

 

Az irodalomban túlnyomó részben az imino-forma jelenik meg, ahol a proton az sp
3
 

állapotú szénen található meg. Ez a Morrison és Boyd-féle előrejelzéssel megegyezik, ahol a 

hidrogén helyzetét inkább a szénre, mint egy elektronegatívabb atomra jósolták meg
81

. A 

keto-enol tautoméria esetén az egyensúly inkább a gyengébb sav felé tolódik el. Ez lehet az 

oka, hogy CH/NH dezmotrópiát eddig csak a piridoxálok
69

 esetén figyelték meg, de a 

kristályszerkezetüket leírni nem tudták. A I.1a-c szerkezetek esetén ez a C3-on megjelenő 

hidrogén atom egyben kiralitáscentrumot is létrehoz, ahol az etoxikarbonil csoport térállása 

axiális (I.1b-c) és ekvatoriális (I.1a) lehet. Az imintartalmú szerkezetek esetén jelentkező 

axiális és ekvatoriális térállás nem érinti a hetes gyűrű geometriáját. 

Az S4 atom távolságai az sp
3
 C5 szénatomtól az iminek és enaminok esetében is 

azonos 1,82(1) Å
82-86

. Ezzel szemben a C3 szénatom és az S4 kénatom közötti távolság az 

iminekre (I.1a-c szerkezetekre az átlagérték: 1,82(1) Å) és enaminokra (I.2a-c szerkezetekre 

átlagérték: 1,77(1) Å) a C3 atom hibrid jellegétől függően különböző. A C3 és C2 atomok 

távolsága is függ a C3 atom hibridállapotától. A nitrogén oldaláról is változik a C3 - N1 

kötéstávolság, a kettőskötés miatt az iminek esetében 1,28(1) Å, míg egyes kötésre 1,38(1) Å. 

A kötéstávolságok mellett a kötésszögek is hasonló változásokat tükröznek. Noha a 

kötéstávolságok az iminek és az enaminok esetén a kettőskötés és a magános elektronpár
87

 

helyzetétől függően eltérnek, a C3 – S4 – C5 kötésszög viszont mindkét esetben hasonló 

98(2)° (2. táblázat).  

 

2. táblázat: Az 1,4-benzotiazepin származékok néhány kiválasztott kötésszöge. 
kötésszög Iminek Enaminok  

(°) I.1a I.1b I.1c I.2a I.2b I.2c 

C9a-N1-C2 119,9(1) 120,2(2) 120,0(1) 137,5(2) 133,2(2) 135,5(2) 

N1-C2-C3 122,8(1) 121,6(2) 121,8(1) 128,4(2) 129,3(2) 128,6(2) 

C2-C3-S4 109,9(1) 111,9(2) 111,8(1) 123,9(2) 125,6(1) 125,6(2) 

C3-S4-C5 99,9(1) 97,3(1) 97,2(1) 100(2) 100,3(1) 98,8(2) 
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A C3 atom (sp
2
sp

3
) hibridizációja a molekulát királissá teheti, torziós szögekkel 

jellemezhető. A domináns különbségek az N1-C2-C3-S4 torziós szögekben mutatkoznak (3. 

táblázat). Hasonló különbség látszik a fenil gyűrűk térállásában, az exociklikus N1-C2-C13-

C18 torziós szögekben. 

 

3. táblázat: Az 1,4-benzotiazepin származékok dezmotróp párjainak torziós szög értékei. 

torziós szögek Iminek Enaminok 

(°) I.1a I.1b I.1c I.2a I.2b I.2c 

N1-C2-C3-S4 81(1) 83(1) 83(1) -1(1) 12(1) 2(1) 

C2-C3-S4-C5 -42(1) -46(1) -47(1) 45(1) 28(1) -47(1) 

C3-S4-C5-C5a -43(1) -41(1) -40(1) -84(1) -81(1) 83(1) 

S4-C5-C5a-C9a 76(1) 76(1) 77(1) 61(1) 66(1) -58(1) 

C5-C5a-C9a-N1 2(1) -1(1) -2(1) 3(1) 7(1) -5(1) 

C5a-C9a-N1-C2 -58(1) -55(1) -55(1) -25(1) -46(1) 23(1) 

C9a-N1-C2-C3 -4(1) -4(1) -3(1) -4(1) 7(1) 7(1) 

N1-C2-C13-C18 -14(1) 25(1) 28(1) -69(1) 56(1) 72(1) 

C3-C2-C13-C14 -15(1) 27(1) 30(1) -76(1) 56(1) 71(1) 

C10-C3-C2-C13 134(1) 27(1) 27(1) -4(1) 23(1) 6(1) 

 

A hetes gyűrű alakja
88

 az iminek esetében Hendrickson értelmezésében C2 szimmetriát mutat, 

a kettőskötés miatt 1,3 biplanáris, az aszimmetricitás paramétere
89

 c2=4,5° (I.1a), 5,0° 

(I.1b),5,3° (I.1c) (11. ábra).  

 

11. ábra: Az ábrán a I.1a imin szerkezet közelítőleg C2 szimmetriát mutató hetes gyűrűje látható. 

 

A héttagú, heteroatomot tartalmazó gyűrűk összehasonlítása Cremer és Pople „puckering” - 

vetődési paramétereinek megállapításával (q(2), q(3), (2),  (3), Q) is lehetséges (4. 

táblázat)
90-92

. A vetődési paraméterekkel értelmezhetővé válik a héttagú gyűrű bizonyos 

konformációinál a hattagú gyűrűk konformációinál megismert szék, kád csavart konformáció 

is. Az I.1a-I.1c szerkezetek a csavart kádra jellemző konformációt vesznek fel. 
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4. táblázat: A héttagú gyűrű geometriáját leíró vetődési paraméterek. 

 
q(2) q(3)  (2)  (3) Q Besorolás: 

I.1a 1,1541 0,1479 90,8481 83,8029 1,1636 TB 

I.1b 1,1333 0,1581 88,3628 77,8511 1,1442 TB 

I.1c 1,1336 0,1576 89,4178 79,2779 1,1445 TB 

I.2a 0,6771 0,4657 138,0389 172,8215 0,8218 nem besorolható 

I.2b 0,6858 0,4687 321,0544 353,232 0,8307 nem besorolható 

I.2c 0,776 0,4034 122,1982 175,6414 0,8746 nem besorolható 

Jellemző konformációk   

 

B: boat 

 

kád 

  

 

TC: twist-chair csavart szék 

  

 

TB: twist-boat csavart kád 

  

 

S: Sofa 

 

szék 

  

 

P: Planar  sík 

   

A fenil gyűrűk a I.1a szerkezetből és a I.1b-c para-szubsztituált származékból egymással 

45°-os szöget zárnak be (a számítás eredménye a két szerkezetben megtalálható C3-C2-C13-

C14 torziós szög különbségéből jött ki) (12. ábra). A I.1b és I.1c szerkezetek nagyfokú 

hasonlóságot mutatnak, az izostrukturalitási indexük (Iv=) 94%
46,93-95

, a cella hasonlósági 

indexük () 0,009 (13. ábra). A cella hasonlósági index a cellák ortogonalizált 

paramétereinek egymástól való százalékos eltérését adja meg, míg az izostrukturalitási index 

a cellában lévő atomok ortogonalizált pozícióinak egymástól való eltérését is figyelembe 

veszi. 

 

 

 
12. ábra: A I.1a és I.1b szerkezetekben a hetes gyűrű atomjaira illesztett a fenil gyűrűk egymással 45 

fokot zárnak be. 
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13. ábra: A I.1b és I.1c  szerkezetek szuperpozíciója. 

 

A proton C3-ról N1-re való vándorlásával a héttagú gyűrű elveszti C2 szimmetriáját. A I.2a és 

I.2c szerkezetek esetén a 3. táblázatban található torziós szög értékek hasonlóak, csak az etil 

rész térállása különböző. Kis konformációs különbségek fedezhetőek fel a molekulák között, 

de két különböző tércsoportban (P21 és P212121) kristályosodnak. Viszont a I.2b p-klór és 

I.2c p-metil származékok esetén a konformáció hasonló (14. ábra), a tércsoport azonos 

P212121, a cella paraméterek nagyon hasonlóak, =0,019
46

. Ennek ellenére a szerkezetek nem 

izostrukturálisak. Az izostrukturalitási index értéke csupán Iv= 42%
93

. Az ilyen szerkezeteket 

homomorfnak nevezzük
94

, a hasonló méretű elemi cellákban a molekulák térbeli helyzete 

különbözik (15. ábra). 

 

 
14. ábra: A I.2b és I.2c szerkezetek konformációja hasonló. 
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15. ábra: A I.2b (felső elemi cella ábra) és I.2c (alsó elemi cella ábra) szerkezetek elemi cellái b 

tengelyirányból. Látható, hogy a molekulák elemi cellájának hasonlósága ellenére a molekulák 

elrendeződése különbözik. 

 

Para-helyzetben szubsztituált egy elektronküldő metilcsoport van a I.2c-ben, míg a I.2b-ben 

egy elektronszívó klóratom található. A I.2a-val ellentétben a I.2b és I.2c szerkezetekben 

hidrogénhíd motívum alakul ki a térbeli állás különbözősége ellenére a N1-H1 és a 

szomszédos molekula karbonil csoportja között (5. táblázat). 

 

 
5. táblázat: A I.2b és I.2c szerkezetben található hidrogénhidak táblázata. Hidrogénhíd alakul ki a 

héttagú gyűrűben lévő amin és  egy szomszédos molekula karbonil csoportja között. 

kristályszerkezetek 
D H A 

d(D-H) 

(Å) 
d(H...A) (Å) d(D...A) (Å) <(D-H...A) (º) 

I.2b N1 H1 O2#1 0,85 2,24 3,063(2) 164(1) 

I.2c N1 H1 O2#2 0,84 2,09 2,933(3) 175(1) 

Az elemi cellában az N1 atom koordinátáihoz (x,y,z) képest a hidrogénhídban szereplő O2 atom 

koordinátái a következő szimmetria műveletekkel kaphatók meg: 

#1             -½+x, ½-y, -z      

#2           2-x, -½+y, ½-z      

 

A N1=C2 atomok között kialakuló kettőskötés elősegíti a konjugált rendszer kialakulását az 

aromás csoportok között. A stabilabb imino-forma
81

 (I.1a-I.1c) mellett így megjelent az 

enamin forma (I.2a-I.2c). 
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A két metoxicsoportot tartalmazó szubsztituált fenilgyűrűs I.3 vegyületben már nem sikerült 

dezmotróp párokat megfigyelni, csak az N-H, enamin származékot sikerült kristályosítani 

monoklin, P21/c tércsoportban. A I.3-as vegyület esetében a héttagú gyűrűben a C5-ös CH2 

szerepe valószínűleg a konjugáció megszakítása a fenilcsoport (C5a atom) és az aminocsoport 

(N4 atom) között, mely gátolja a tautoméria megjelenését (16. és 17. ábra). 

 

16. ábra: A I.3 molekula vonalas rajza a molekulában lévő atomok számozásával. 

 

17. ábra: A I.3 molekula képe a kristályban. 
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5 Drotaverin gyógyszermolekula 

5.1 Irodalmi bevezető 

A papaverin-családba tartozó drotaverint az 1960-as években hozta forgalomba a 

Chinoin gyógyszergyár. A hatóanyagot Mészáros és Szentmiklósi fejlesztették ki 1961-ben. 

Az egyik legnagyobb exportot jelentő gyógyszer lett a gyár történetében. A hatóanyagot  

No-Spa néven hidroklorid sóként hozták forgalomba. A gyógyszer simaizom görcsoldó 

hatású, és mind idegi, mind simaizom görcsök esetén hatékonyan alkalmazható. A hatása a 

foszfodiészteráz enzim gátlásán keresztül történik, ami így a ciklikus adenozin-monofoszfát 

másodlagos hírvivő molekula mennyiségét növeli, vagyis nem bontja le a hírvivő molekulát, 

ami a Ca
2+

 csatornára hat. A Ca
2+

 ionok kiürülése a sejtekből a simaizom kontrakcióját 

csökkenti (relaxáció). A sejten belüli magas Ca
2+

 koncentráció miatt a kation kötődik a 

calmodulin fehérjéhez. A calmodulin aktiválja a miozin-könnyű-lánc- kináz enzimet, ami 

foszforilálja a simaizom kontrakciót indító KL20 20kDa nagyságú fehérjét. 

A No-Spa a vérfal simaizmaiban fellépő lazító hatása miatt értágító hatású és növeli a 

szöveti vérellátást is. A gyógyszercsalád hasonló tagjánál, a papavarinnél észlelt mellékhatás 

(aluszékonyság) nem jelentkezik. Nincs acetilkolin blokkoló, azaz acetilkolinerg és 

légzésizgató mellékhatása.  

Megfigyelték a drotaverin-hidroklorid sójának jó zárványképző hajlamát
96,97

. Bár a cél az 

volt, hogy megszabaduljanak a rácsba beépülő oldószertől, nem találtak olyan kristályosító 

oldószert, melynek jelenlétét (maradványát) ne mutatták volna ki a kristályrácsban. A 

hetvenes években a drotaverin-hidroklorid sóját benzolból és etanolból kristályosították, 

használatuk a mostani gyógyszertörvényekben már nem megengedett (benzol) vagy 

kerülendő (etanol). Négy egykristály szerkezetet határoztak meg és publikáltak
96,97

 a későbbi 

évek során. Ezek közül három a triklin P-1 tércsoportban kristályosodott. Például a benzol 

zárványban az oldószer molekulák üregei az elemi cella 10-20 %-át foglalják el. (18. ábra). 

Ennyi szerkezet azonban nem elégséges a paramétertér (jellemző konformációs lehetőségek, 

domináns kölcsönhatások, tércsoportok, elemi cellaparaméterek, stb.) megállapításához. 
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a.              b. 

18. ábra: a: A drotaverin benzol zárványa (Z’=2), b: a sárga színű gömbök jelzik a hatóanyag 

molekulák között található üregeket. Az üreg a drotaverin HCl molekulák atomjaitól a van der Waals 

távolságon kívül eső terület
96

. 

 

5.2 Drotaverin molekula számozása és elnevezése 

Néhai Hermecz Istvántól (Sanofi Aventis-Chinoin) kapott drotaverinium-klorid sóból 

történt (1) a további kristályosítás. Atomjainak számozása a 19. ábrán látható. A 

meghatározott szerkezetek vendégmolekulák szerinti listája az 6. táblázatban, a 

kristályosítások ismertetése, továbbá a röntgendiffrakciós adatok a függelék 2. részében (20. 

táblázat) található.  

 

1-(3,4-Dietoxibenzil)-6,7-dietoxi-3,4-dihidroizokinolin 

19. ábra: A drotaverin molekula atomjainak számozása. 
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Az előállított egykristályok kísérleti körülményei a függelék 2. részében találhatóak. 

 

6. táblázat: A drotaverin hatóanyagot tartalmazó kristályok vendégmolekulák szerinti összefoglaló 

táblázata. A rendezési elv a krisztallográfiai tércsoport, a kristály összetétele majd a vendégmolekulák 

típusa voltak. 

száma vendégmolekulák Drotaverinium HCl : 

vendég arány 

Tércsoport 

1 - 1:  - P21/c 

1a 1-propanol 2: 1 P-1 

1b 2-propanol 2: 1 P-1 

1c 1-butanol 2: 1 P-1 

1d 2-metil-2-butanol 2: 1 P-1 

1e 1-pentanol (1-butanol)* 2: 1 P-1 

1f 2-pentanol 2: 1 P-1 

1g etilénglikol 2: 1 P-1 

1h karbamid 2: 1 P-1 

1i fluorecetsav 2: 1 P-1 

1j** brómecetsav 1: 1 P21/c 

1k propionsav 1: 1 P21/c 

1l tejsav 1: 1 P21/c 

1m p-xilolhidroperoxid 1: 1 P21/c 

2 ecetsav - víz 1: 1: 1 Pbca 

3 maleát - maleinsav 2: 2: 2*** P-1 

4 oxalát - oxálsav 1: 1: 0,5*** P-1 

5 trifluoroacetát - trifluoroecetsav 1: 1: 2*** P-1 

* 1-butanol és 1-pentanol-tartalmú oldatból történt a kristályosítás, miután tiszta 1-pentanolból nem sikerült a 

kristályosítás 

** Az 1j kristályosítása során a klór anion bróm anionra cserélődött le
98

. 

*** A Cl
-
 aniont a kristályosodás során lecserélődött. A kristályszerkezetben lévő aniont a vendégmolekulák oszlopában 

elsőként tüntettük fel és arányát (mely megegyezik a drotaverinium kationnal) jelöltük. 

 

5.3 Kristályszerkezetek összehasonlítása 

5.3.1 Drotaverin.HCl (1) 

 

Aceton és víztartalmú drotaverin-hidroklorid zárványt számos próbálkozás után sem 

sikerült kristályosítani. Drotaverin-hidrokloridot szilárd anyagokkal próbáltuk 

összekristályosítani aceton és víz oldószerekben. A szalicilsav kísérlet során 313 K-en telített 

drotaverin-hidroklorid oldatot 323 K-re melegítve szalicilsavval telítettük, majd az oldatot 

lassan lehűtöttük. Az oldatból először a szalicilsav kezdett kiválni, majd a kristályra vált ki a 

drotaverinium-klorid (1). A rétegekben megnőtt kristály polarizációs feltét alkalmazásával 
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mikroszkópon keresztül lefényképezve az 20. ábrán látható. Több kristályt (3-4) is 

megvizsgáltunk, és azokon rendre igazolható volt a két cella jelenléte mellett a közel azonos, 

160 fok körüli egymáshoz való állásuk is. 

 

20. ábra: Az aceton oldatból nőtt szalicilsav és az 1 kristályok. A polarizátor szűrőjén keresztül az 

egymásra rétegződött kristályok láthatók. 

 

A meghatározott drotaverin-hidroklorid elemi cellájában a c tengely 43,0678(9) Å hosszú. 

Ilyen hosszúságú elemi cella a többi megvizsgált szerkezetben (1a-1m, 2, 3, 4, 5) nem fordul 

elő. Okai között feltehetően a molekulák eltérő illeszkedése, az úgynevezett herringbone alak, 

ami ebben az elemi cellában fordul elő.  

A másik két cellaéle viszont (a: 5,073(4)Å, b: 11,150(1)Å) közel áll a szalicilsav 

ismert kristályformájának két cella éléhez (a: 4,902(1)Å, b: 11,227(3)Å). A cellaélek 

hasonlósága eredményezhette, hogy a szalicilsavra telített oldat kiválásának megindulása után 

az alacsonyabb hőfokon telített drotaverin-hidroklorid a már meglévő szalicilsav kristályok 

felszínén kezdett el nőni. Az a és b cellaélek által definiált síkkal az elemi cellákat egymás 

mellé helyezve, majd illesztve azt láthatjuk, hogy a szalicilsav és drotaverin molekulák a 

felszínen másodrendű kölcsönhatások kialakítására képesek lehetnek (21. ábra). Kölcsönhatás 

alakulhat ki a drotaverin molekula etoxicsoport oxigénjei (O3 és O4 atomok) és a szalicilsav 

karbonsavcsoportja között (O2 atom) is. A molekulák távolsága függ az illeszkedéstől. Az 

optimális illeszkedés esetén a drotaverin molekula O3, O4 és a szalicilsav O2 atomja 

körülbelül 2,6 Å távolságra vannak egymástól (21. ábra). 
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21. ábra: A szalicilsav kristály felszínén növekedő drotaverin-hidroklorid kristály elképzelt 

illeszkedése. 

 

A szerkezetekben a drotaverin molekulák között rétegződés figyelhető meg (22. ábra). 

Halszálka (herringbone) alakban egymás mellett helyezkednek el. Az intermolekuláris 

kölcsönhatások vizsgálata (Mercury programmal) a szomszédos molekulák közül az 

egymással halszálka viszonyban lévőket számítja a legerősebbnek. Ezek a kristályok 

növekedésében is erős irányító hatásúak lehetnek. 

 

22. ábra: A drotaverin molekulák halszálka szerinti rétegződése.  
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5.3.2 A triklin P-1 tércsoportú szerkezetek (1a-1i) 
 

A 18 új szerkezetből kilenc izostrukturális (1a-1i). A vendégvegyületek alkoholok, 

karbamid, illetve az egyik esetben egy karbonsavrészletet tartalmazó molekula. Simon és 

munkatársai által publikált
89

 két szerkezet is a P-1 tércsoportban kristályosodik. Hasonlóak a 

cellák paraméterei (a : 12,0 – 12,5 Å, b :  14,1 – 14,6 Å, c : 15,6 – 16,0 Å, szögek α : 80 - 

82 °, β : 89 - 91 °, γ :    67 - 79 °, a térfogat 2480 - 2630 Å
3
). Az aszimmetrikus egységeik 

tartalma két drotaverinium HCl és egy vendégmolekula közel azonos elrendezésben (23. 

ábra). A cella hasonlósági értékek és az izostrukturalitás vizsgálat eredményei is ezt 

számszerűsítik (7. Táblázat és 24. ábra). 

 

 

23. ábra: A cellatranszformáció után egymásra vetített 9 izostrukturális drotaverin szerkezet. A 

kismértékű eltérések az etilcsoport elmozdulásából és a cellák méretének különbségéből erednek. A 

hidrogéneket és vendégmolekulát az átláthatóság kedvéért elhagytuk. 
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7. táblázat: Cella hasonlóság és izostrukturalitás
46

 számolás a különböző triklin rendszerű drotaverin 

kristályszerkezetekre. 

Cella hasonlóság () 

1a  1b  1c 1d 1e 1f 1g 1h* 1i* 

 

Izostrukturalitás (Iv) 

1a   0,004 0,011 0,026 0,021 0,030 0,008 0,006 0,016 

1b 0,94   0,015 0,022 0,017 0,026 0,012 0,002 0,012 

1c 0,67 0,63   0,037 0,032 0,041 0,003 0,017 0,027 

1d 0,71 0,74 0,42   0,005 0,005 0,035 0,020 0,010 

1e 0,65 0,68 0,34 0,90   0,010 0,030 0,015 0,005 

1f 0,33 0,36 0,13 0,47 0,53   0,040 0,025 0,014 

1g 0,90 0,89 0,71 0,64 0,57 0,28   0,014 0,024 

1h* 0,91 0,94 0,60 0,78 0,71 0,39 0,86   0,010 

1i* 0,79 0,81 0,48 0,86 0,82 0,43 0,71 0,84   

A -CH2-CH3 csoportok nincsenek az elemzésben 

* Szobahőmérsékletű mérések 

 

 
24. ábra: A 7. Táblázatból készült diagram mutatja, hogy a cella hasonlóság az 1f és 1c szerkezetek 

kivételével nagymértékű az esetek többségében az izostrukturalitási index 0,6-1 között található. 

 

A hasonlóság főleg a hosszú szénláncú alkoholok (1c-1f) esetén törik meg, ahol az alkoholok 

helyigénye miatt a drotaverin molekulák helyzete az elemi cellában kis mértékben eltolódik. 

Bár a helyigény megmarad, az izostrukturalitási indexek értéke eltér a többi szerkezettől. A 

mérés hőmérséklete legtöbbször 294 vagy 93K-en történt. Az izostrukturalitás legjobban az 1f 

szerkezetre tér el, ahol a 2-pentanol vendégmolekula található meg a kristályrács üregeiben. A 

tiszta 1-pentanollal történt kristályosítás sikertelen volt, csak vegyes 1-butanolt és 1-pentanolt 

tartalmazó oldatból sikerült vegyes 1-butanolt és 1-pentanolt tartalmazó kristályt növeszteni 
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(1e). A kisméretű alkoholok (1a, 1b, 1c) és a karbamid (1h) esetén maradnak üregek (~18 Å
3
) 

a kristályban (25. ábra, függelék 21. táblázat). 

 

25. ábra: A vendégmolekula ellenére megmaradó üreg sárga gömbbel jelölve az 1h karbamidtartalmú 

szerkezetben. 

 

Az 1a-1i szerkezetekben az aszimmetrikus egység tartalma két drotaverin és egy 

vendégmolekula. A másodlagos kölcsönhatások közül a gazda- és vendégmolekulák között a 

hidrogénhidak jelennek meg minden esetben. Mindkét drotaverin esetében protonált, 

ellenionként egy klorid található a szerkezetben. A két drotaverin közül az egyik kloridion 

hidrogénhíddal kapcsolódik egy vendégmolekulához (26. ábra). 

    

26. ábra: Az izostrukturális szerkezetek (1a-1i) hidrogénhídjai (a láthatóság miatt a hidrogéneket 

elhagytuk). A 9 izostrukturális szerkezetből a monofluorecetsavas szerkezet látható (1i). 

 

A vendégmolekulák és klorid ionok közötti hidrogénhíd minden eddigi kristályszerkezetben 

megjelenik (1a-1i) (nem aromás alkoholok pKa értéke: 15-17 között van). Közepes pKa 

(propionsav: 4,88- brómecetsav: 2,9) értékű karbonsavakkal azt értük el, hogy az 

aszimmetrikus egység tartalma a P-1 tércsoport 2:1 arányáról a P21/c tércsoport 1:1 arányára 

változzon (1j-1m). 
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5.3.3 Monoklin P21/c tércsoportú szerkezetek (1j-1m) 
 

Az alkoholokhoz képest a karbonsav csoportot tartalmazó molekulák esetén az 1:1 

sztöchiometriájú rendszerben minden drotaverin molekulához egy vendég kapcsolódik 

hidrogénhíddal (1j-1m). 

A P-1 és P21/c tércsoportok egy-egy szerkezetének elemi celláját egymásba transzformálva 

majd a drotaverin molekulákat fedésbe eltolva látható [mercury program], hogy az elemi 

cellában a többi drotaverin helyzete is közel azonosnak adódik (27. ábra). Az üregek 

helyzetében és nagyságában látható különbség, mely a hatóanyag térbeli elhelyezkedésének 

különbségéből alakul ki. 

 

a.    b.    c. 

27. ábra: a: Egymásra vetített triklin és monoklin szerkezetek (1i és 1l). b: Az üregeket is feltüntettük 

az elemi cellában a vendégmolekulák kihagyásával (kék színnel az 1i szerkezet üregei, míg pirossal 

az 1l szerkezeté). c: az üregek helyzetét mutatjuk, több elemi cellán keresztül, melyben nincs eltérés. 

 

A P21/c tércsoportúak közül az 1j-1l kristályok izostrukturálisak egymással (8. táblázat). Itt is 

megfigyelhető egy jellemző térbeli elrendeződés, melyet az 1m szerkezetben a 

vendégmolekula nagysága tör meg. 

 

8. táblázat Cella hasonlóság és izostrukturalitás számolás a monoklin rendszerű 

kristályszerkezetekre. 

 cella hasonlóság 

 

1j             1k*            1l 

 

izostrukturalitás 

1j   0.00357 0.01608 

1k* 0.88556   0.01958 

1l 0.73643 0.84369   

A -CH2-CH3 csoportok nincsenek az 

elemzésben 

 

* Szobahőmérsékletű mérés   
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Az apoláris, aprotikus p-xilol oldószerrel kristályosítva az 1j-1l P21/c tércsoportú 

kristályokban az 1 gazda: 1 vendégmolekula motívum megmarad. A p-xilolból kapott 

egykristály esetében a meglepetésünkre - az egyébként bomlékony - p-xilol hidroperoxid 

vendégmolekulát találtuk a No-Spa kristályrácsába zárva (28. ábra). Ugyanis a kristályosításra 

használt p-xilol oldószer egy régi, 40-50 éve a laborban álló üvegben volt. Az irodalomból 

ismert peroxid bomlástermék
99-101

 jelenlétére az oldatban ez a kísérlet utalt. Az 1m szerkezet 

esetén is a már ismert hidrogénhíd motívum van: a vendégmolekula a hidrogénhíddal a klorid 

anionhoz kapcsolódik. 

 

28. ábra: A peroxidtartalmú szerkezet (1m) aszimmetrikus egységének ábrázolása. 

 

5.3.4 Rombos Pbca tércsoportú szerkezet (2) 
 

Terner rendszert egy esetben sikerült előállítani (2). A drotaverin-hidroklorid mellett 

az ecetsav molekulán kívül egy 0,5-es betöltöttségű vízmolekula található a kristályban. Ez a 

víz a hidrogénjeivel fordul két különböző drotaverin etoxicsoportjaihoz (9. táblázat). 

 

9. táblázat: A feles betöltöttségű víz (O3v) pozíciója a drotaverin molekula négy éteres oxigénjét fogja 

össze négy hidrogénhíddal, melyek oxigén víz távolságait feltüntettük. 

(2) 

atomszámozás a szerkezetben 

drotaverin ... víz 

távolság  

(hibával) Å 

 O1 … O3v 2,978(5) 

 O2 … O3v 3,371(7) 

 O3 … O3v 3,318(4) 

 O4 … O3v 3,056(3) 

 

 

 

Cl
-
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5.3.5 A nem klorid anionra épülő szerkezetek (3, 4, 5) 

 

Az eddig tárgyalt szerkezetekben (1, 1a-1i, 1k-1m, 2) a vendégmolekula a kloridion 

után kapcsolódik a hidrogénhíd láncolatba. A 2: 1 gazda vendég sztöchiometriai aránynál 

jelentkező hidrogénhíd motívumot sikerült karbonsavakkal megváltoztatni 1: 1 gazda vendég 

arányú összetételre. Ezután célul tűztem ki kis pKa értékkel rendelkező karbonsavakkal a 

kloridion cseréjét (10. táblázat). 

 

10. táblázat: A kis pKa értékkel rendelkező savak vízben mért értékét mutatja a táblázat. Az eddig 

ismertetett hidrogénhíd. 

 pKa1 pKa2 Drotaverinium 

anionja 

vendég gazda kation: anion: 

vendég arány 

1j 2,9 - Br
-
 brómecetsav 1: 1: 1 

1i 2,6 - Cl
-
 fluorecetsav 2: 2: 1 

3 1,9 6,1 maleát maleinsav 2: 2: 2 

4 1,3 4,3 oxalát oxálsav 1: 1: 0.5 

5 0,2 - trifluoroacetát trifluorecesav 1: 1: 2 

 

A kristályosításnál eddig használt legkisebb pKa értékű karbonsav a monofluoroecetsav (1i) 

volt, pKa értéke 2,6. Ennél kisebb pKa értékkel rendelkeznek a dikarbonsavak, a maleinsav 

(3) (pKa 1,9), az oxálsav (4) (pKa 1,3), és a trifluoroecetsav (5) (pKa 0,2). Mindhárom esetben 

sikerült kristályt előállítani, megváltoztatva az eddig megfigyelt gazda : vendég arányokat. 

A maleinsav - maleát szerkezet (3) esetén az aszimmetrikus egység tartalma a karbonsavaknál 

tapasztalt 1:1 gazda-vendég arány 2:4-re változott. A krisztallográfiai egységben található két 

drotaverin molekula között az O3 atomon található etil rész C22 és C23 atomján tapasztalható 

konformációs különbség (29. ábra). 

 

29. ábra: A maleinsavtartalmú (3) kristályszerkezet krisztallográfiai egységében található két 

drotaverin molekula konformációs különbsége feketével és narancssárgával megjelenítve. 
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A két maleinsav intermolekuláris kölcsönhatásait ábrázoló Hirshfeld-felületet
56,57

 kiszámítva 

a semleges molekula és az anion kölcsönhatásai hasonlóak. A drotaverin eltérő térállású 

etilcsoportjának intermolekuláris kölcsönhatásai is hasonló képet mutatnak (30. ábra), csak 

kis eltérés található a két térállás között (31. ábra). A Hirshfeld-térben a kristályban lévő 

molekula atomjainak gömbmodell összegéből és az elektronsűrűség-eloszlásából számolunk. 

A Hirshfeld-felület a molekula és a kristályban lévő szomszédos molekulák találkozási 

pontjánál található meg, ahol még a vizsgált molekula elektronsűrűsége dominál. 

Az x tengelyen a Hirshfeld-felület és a legközelebbi Hirshfeld-felületen belüli atommag 

távolsága látható (di), míg az y tengelyen a Hirshfeld-felület és a legközelebbi Hirshfeld-

felületen kívüli atommag távolsága látható (de). Mivel a molekulák általában kitöltik a 

rendelkezésre álló teret, ezért a 2D-s ’ujjlenyomat’ majdnem szimmetrikus a de=di tengelyre. 

a.  b.  

30. ábra: A 3 aszimmetrikus egységében található krisztallográfiailag független maleinsav molekulák 

intermolekuláris kölcsönhatásainak Hirshfeld-felülete
56,57

 a krisztallográfiai egységben található a: 

egyik drotaverin molekulával; b: másik drotaverin molekulával. 

 

a.  b.  

31. ábra: A drotaverin O3, C22 és C23 atomjainak (3) térbeli különbsége által okozott intermolekuláris 

kölcsönhatás különbség Hirshfeld-felülete
56,57

 a: egyik drotaverin molekulával; b: másik drotaverin 

molekulával. 
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Az elemi cella c tengelyirányból nézve és egy fél cellaéllel c tengelyirányba eltolva 

önmagával szinte fedésbe kerül (32. ábra). Az 32. ábrán jól látható különbség a 

narancssárgával és feketével már bemutatott etil láncvég térállása. 

Az aszimmetrikus egység két része között egy pszeudoinverziós centrum található, ettől csak 

az etoxicsoport térbeli helyzete tér el. A pszeudoinverziós centrum helyének 

meghatározásához a két, az aszimmetrikus egységben lévő drotaverin molekula atom 

koordinátáinak középértékét használtam fel (függelék 22. táblázat). 

 

 

32. ábra: A 3 kristályszerkezet két elemi cellája között kis különbségek észlelhőek, ha azokat c/2-vel 

eltolva egymásra helyezzük. Az elemi cella átfedéseinél (az ábra középső részén) láthatóak a 

molekulák térállásában lévő különbségek (narancssárga és fekete színnel jelölve). 

 

A maleinsavas (3) és oxálsavas (4) szerkezetek esetén az eddig ismertetett (1a-1m) 

zárványoktól eltérően rétegekbe szerveződött vendég- és gazdamolekulákat kaptam. Mindkét 

esetben a vendégmolekulát tartalmazó réteg váltakozva anionokból és semleges molekulákból 

épül fel. A drotaverin gazdamolekula a szerkezetekben protonált és a vendégmolekula 

anionjával hidrogénhidat alakít ki (33. ábra). Két anion között foglalnak helyet a semleges 

vendégmolekulák. 

 

        maleinsav - maleát - maleinsav - …      

drotaverinium  

a. 
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drotaverinium -       oxalát -    oxálsav -  oxalát -   drotaverinium 

b. 

 

33. ábra: A réteges szerkezet felépítése a: maleinsavas kristály (3) és b: oxálsavas kristály (4) esetén. 

 

A 3 és 4 szerkezet esetén az ionos kötés is megváltozott, a kloridion helyett a rácsba 

bekerült a vendégmolekula anionja. Ezek az anionok több hidrogénhíd kialakítására képesek, 

és olyan hidrogénhíd hálózatot hoztak létre, melynek egyik tagja a semleges vendégmolekula. 

A trifluorecetsavas vendégmolekulával kristályosított, 1 drotaverinium kation: 1 

trifluoroacetátanion : 2 semleges vendégmolekula összetételű 5–ös szerkezet esetében a 

hidrogénhíd hálózat újra megváltozik. A drotaverin kation réteg, illetve az anion és a 

semleges vendégmolekulák réteges szerkezete megjelenik a kristályban, de nincs az anion és 

kation két rétege között ionos kötés vagy hidrogénhíd (34. ábra). A negatív töltést hordozó 

karbonsavat két trifluorecetsav karboxilcsoportja fogja közre, hidrogénhíddal fordulnak a 

negatív töltés felé (35/a. ábra). Az anion rétegében a három molekula ismétlődése építi fel a 

kristályt. 

A kation rétegben (35/b. ábra) a protonálódott nitrogén hidrogénhidakkal bifurkálisan egy 

szomszédos drotaverin két etoxi csoportjának oxigénje felé fordul (N1-O3 távolsága: 

2,835(2), N1-O4 távolsága 3,102(3) Å). A rövidebb hidrogénhíddal rendelkező O3 atom a 

drotaverin fenilcsoport aromás gyűrűjének  rendszere felett található (az O3 oxigén és a 

fenilcsoport középpontjának távolsága: 3,235(3) Å ). Így a pozitív töltés, az elektronhiány, 

eloszlik a drotaverin molekulán. A kation- és az anionréteg között számos C-H … F és C-

H … O típusú kölcsönhatás található. 
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34. ábra: A kation és anion réteg (5) elkülönül egymástól. Térkitöltő megjelenítéssel: a trifluorecetsav 

és trifluoroacetát molekulák láthatóak, míg a drotaverin kationok golyós modellel figyelhetőek meg. 

 

  

a.        b. 

35. ábra: a: Az 5 szerkezetben az anion réteg két semleges trifluorecetsav molekulából és egy 

trifluoroacetát anionból áll. Az anion két semleges (O-H...O kölcsönhatással) trifluorecetsav molekula 

felé fordul. b: A protonált drotaverin réteg felépítése az ismertetett másodrendű kölcsönhatások 

távolságainak feltüntetésével. A második molekulákat egy szimmetriacentrum képzi. 
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5.4 A szerkezeti összefüggések elemzése 

A drotaverin szilárd fázisban csak egy esetben kristályosodott ki partnermentes 

formában (1). Kitajgorodszkij a múlt század közepén kimondta a szoros illeszkedés tételét. 

A drotaverin molekula váza jórészt merev, eltekintve a még konformáció változásra képes 

láncvégi szabadon mozgó etoxicsoportoktól a C11 szénatomon csak egy szabadon forgó 

kötése van. Ez okozhat változást a molekula alakjában. A többi rész konformációja azonos 

marad (36. ábra). Ez lehetővé teszi a szerkezet különböző részeinek intermolekuláris 

kölcsönhatás vizsgálatát, a kiindulási alapforma (1) változását a zárványok függvényében. 

 

36. ábra: A drotaverin molekula konformációs szabadságának bemutatása vonalas rajzon. A vörös 

színnel jelzett részek nagy konformációs mozgásra képesek. 

 

Az egyik lényeges különbség az 1 és az 1a-1m, 2, 3 kristályszerkezetekben az izokinolin 

részek átfedésében található. A molekulák közötti kölcsönhatások szempontjából 

meghatározó az izokinolin részek közti  ... és C-H ... O kölcsönhatás (37. ábra). Az 

általunk meghatározott 18 kristályszerkezet aszimmetrikus egységében lévő 28 drotaverin 

molekulából 25 esetben a drotaverin molekula fordított beállású izokinolin-izokinolin részek 

között  ... és bifurkális C-H ... O kölcsönhatás található meg (függelék 23. táblázat) (38. 

ábra). A kis pKa értékű karbonsavak a 4, 5 szerkezetekben megbontották a már bemutatott 

izokinolin részek közötti motívumot. Az 1 kristályszerkezetében sincs meg ez a kölcsönhatás, 

de az 1 kristályt csak pár oldószerkombináció esetén tudtuk előállítani. Az 1 kristályszerkezet 

esetén tapasztalt halszálka elrendeződés a vizsgált szerkezetek között máshol nem fordul elő. 

A többi szerkezetben az izokinolinok egymással szemközti térbeli beállása a jellemző és a 

zárványképzés. 

 



42 

 

      

a.      b. 

37. ábra: a: A drotaverin molekula izokinolin részlete pirossal. b: a szimmetriacentrum által generált 

drotaverin molekulák között lévő vizsgált kölcsönhatások. 

 

 
38. ábra: a: A szimmetriacentrum által generált drotaverin molekulák közötti fenil- és az izokinolin 

gyűrűk középpontjainak távolsága három halmazba sorolható (függelék 23. táblázata alapján). Az 1. 

halmazban (kék színnel jelzett pozíciók) a fenilgyűrűk távolságával nő az izokinolin gyűrűk távolsága. 

A második halmaz (vörös szín) az első halmazhoz viszonyítva a fenilgyűrű távolsága rövidebb, míg az 

izokinolin gyűrűk távolsága hoszabb. A harmadik halmaz (zöld szín) esetén a fenilgyűrűk ’elfordulnak’ 

az izokinolin gyűrűközépponton keresztül felvehető tengely mentén. 

 

A szabadon mozgó metilén kötés körül megvizsgáltam a C2-C11-C12-C13 torziós szöget, 

melynek értéke jellemzi a merev izokinolin és fenil rész egymáshoz viszonyított helyzetét 

(39. és 40. ábra). Ez a két aromás sík egymással bezárt szögét is megadja. Azokban a 

szerkezetekben, ahol egy drotaverin van az aszimmetrikus egységben mindig 148(13) körüli 

értéket kapunk. Az 5 szerkezet esetében kapunk eltérő 102(1) fok értéket, mely oka a 35. 
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ábrán feltüntetett éteres oxigén és fenilcsoport közötti O ...  kölcsönhatás. Azokban az 

esetekben pedig, mikor megjelenik egy második gyógyszermolekula is az aszimmetrikus 

egységben a C2-C11-C12-C13 torziós szög értéke a második gyógyszermolekulára szintén 

egy tartományba esik 55(3)  körül. Kivétel a már tárgyalt maleinsavtartalmú (3) szerkezet 

(függelék 24. táblázat). A torziós szög a centroszimmetrikus tércsoport miatt pozítiv és 

negatív értékkel is megjelenik. 

Az aszimmetrikus egységben található két drotaverin molekula C2-C11-C12-C13 torziós szög 

értékének összege 208(21)°, ami a benzol aromás síkjának hasonló térbeli beállását jelenti 

ellentétes lapjával. Tehát az aszimmetrikusan szubsztituált benzol gyűrűk térbeli beállása 

hasonló a meta-helyzetű etoxicsoport különböző térbeli helyzete ellenére (39. ábra). 

 

39. ábra: Az aszimmetrikus egységben található két drotaverin molekula hasonló konformációja, amit 

az aszimmetrikusan szubsztituált benzol gyűrűk térbeli beállása tör meg. 
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40. ábra: A drotaverin flexibilitását leíró torziós szög értéke a diagramon. A két drotaverint is 

tartalmazó aszimmetrikus egység esetén a második drotaverinre vonatkozó torziós szög értékeket 

piros színnel ábrázoljuk.
 

 

Amennyiben a vendégmolekula hossza, vagy oldallánca miatt nem fér el az üregben, a 

drotaverin molekulák konformációja megváltozik: az etoxi szubsztituensek az izokinolin síkja 

alatt, vagy felett helyezkednek el. Ez a 18 szerkezetből 5 esetben fordult elő. Ez a 18 

szerkezetben lévő drotaverin molekulák esetén csak 5 esetben fordul elő. Az egyik szerkezet 

az 1f (2-pentanol oldószer vendégmolekula) esetében látható (41. ábra). (Az 1f szerkezet 

esetében 1-butanol és 1-pentanol vendégmolekula található az üregben.) Az etilcsoport 

kiforulásának aránya megegyezik az üregben található 1-pentanol betöltöttségével. 

 

41. ábra: Az egyik etoxicsoport izokinolin síkjából való kifordulása nagyméretű vendégmolekula 

esetén az 1f kristályban. 
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6 Tiokarbamid alapú organokatalizátorok 

6.1 Irodalmi bevezető 

A katalizátorok alkalmazásának nagy előnye az enyhébb reakciókörülmények 

használata, a nagyobb kitermelés és a kevesebb melléktermék keletkezése. A növekvő 

igények, mennyiségek miatt, a múlt század elején a jól kitermelhető és könnyen használható 

átmenetifémet tartalmazó katalizátorokra helyezték a hangsúlyt. Ezekben az aktív speciesz 

egy fémorganikus csoport. Az 1970-es évek közepétől alternatív megoldások után kutattak. 

Az új útkeresés okai között szerepel a „zöldkémia” terjedése. A nem megújuló ásványi 

anyagok hosszú távú kimerülése, emiatt azok árának emelkedése, és az alapanyagforrások 

kímélése alternatív útkeresésre buzdítja a vegyészeket. A nehézfém-tartalmú katalizátorokat 

ugyan regenerálják, de így is veszítenek a fémtartalmukból. A fém a környezetbe kerülve 

szennyezi azt. További technikai probléma lehet a termék megtisztítása a toxikus 

nehézfémektől. 

A biomimetikus kémia új iránya, az organokatalízis, a fémmentességet tűzte ki célul, és 

mintaként az élőlényekben lejátszódó enzimkatalízist vette. Az enzimek esetén a bonyolult 

enzim szelektíven egy vegyületet alakít át, míg az attól sokkal egyszerűbb organokatalizátor 

esetén az enzimszerű aktív centrumát utánzó funkciót a szerves katalizátor egy 

vegyületcsaládra is alkalmazhatja. Egyes organokatalizátorok királis szerkezetük miatt 

enantioszelektívek is lehetnek. A rezolválási lépést kiváltandó a királis információt már a 

katalitikus folyamat közben megpróbálják a termékbe beépíteni. Az organokatalízátorok 

szerepe az enzimek és a fémorganikus katalízis között van. 

A katalízis, egyszerű modellje szerint, a kémiai reakció energiagátja nagyságát 

csökkenti. A reakció teljes aktiválási energiáját nem kell befektetni a rendszerbe, hanem 

különböző kisebb energiájú átmeneti állapotokon keresztül jutunk el a szubsztráttól a 

termékig (42. ábra). A fémorganikus reakciók esetén például Morokuma
102

 és munkatársai 

1988-ban felderítették az alkének hidrogénezési energiaprofilját. Molekulaorbitálokat és 

átmeneti állapotokat számoltak. Ennek leírásában az egyszerűsített reakciómechanizmushoz 

képest nagyszámú elemi lépése van. 
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42. ábra: Egy képzeletbeli reakció energia-idő ábrája katalizátor nélkül és katalizátorral. 

A reakciómechanizmus megközelítés felveti azt a kérdést, hogy az aktív centrumba 

hogyan jut el a szubsztrát, és ott hogyan alakul át az aktív centrum környezete, hogy az 

átmeneti állapot, majd a termék létrejöhessen? A katalizátorok / enzimek nem változtatják 

meg a reakció egyensúlyát, csak meggyorsítják annak beálltát enyhébb körülmények között 

is. A komplex, többlépcsős katalitikus folyamatot jellemzi az adott idő alatt egységnyi 

enzimmennyiség által átalakított szubsztrát molekula (Turnover frequency, TOF) érték és a 

szelektivitás foka. A reakció sebességét az enzimek
103

 sok esetben 10
6
 – 10

16
 – szorosra 

gyorsítják, miközben a szelektivitás igen magas lehet. 

A fémmentes organokatalízátorok kémiai reakciókat gyorsítanak, szerves vegyületnek 

sztöchiometriai aránynál kisebb mennyiségű adagolásával
104

. Az enzimekhez hasonlóan, az 

organokatalitikus folyamatoknál a reakciót szintén a másodlagos kölcsönhatások irányítják (a 

szubsztrát aktív centrumba való eljutását, az aktív centrum átalakulását, a termék 

kilökődését). Ezek sokkal gyengébbek a termékben kialakítandó elsődleges 

kölcsönhatásokhoz képest, ezért a másodlagos kölcsönhatásokkal irányított pontos 

háromdimenziós térállás az átmeneti állapotban elengedhetetlen.  

A katalitikus reakció során a reaktáns megjelenése, a szubsztrát térbeli koordinációja, 

majd a reakció lépései és a termék kilökődése mind lejátszódik. Ez egy energiadiagramon 

többlépéses folyamat lenne és az átmeneti állapotok körül mindig lokális minimumokat 

találnánk. Ha a reakció TOF értéke kicsi, lassan játszódik le az oldatban a reakció, még 
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nagyobb esélyünk lehet ezeket az átmeneti állapot melletti lokális minimumokat oldat 

fázisból kristályosítani és megfigyelni. Mivel a kristályosítás is egy lokális energiaminimumra 

törekvő folyamat, a reakció közben eséllyel lelassíthatjuk az oldatban a reakció 

végbemenetelét annyira, hogy eséllyel kristályosítsuk az oldat fázisbeli pillanatnyi 

összetételét. A sikeres kristályosítás során tapasztalható molekula konformációk 

megegyezhetnek az átmeneti állapotokban tapasztalt másodlagos kölcsönhatásokkal. 

Organokatalitikus folyamatot először Bredig és Fiske 1912-ben írta le (v.ö. Berkessel 

és Gröger
105

). Hidrogén-cianidot addícionáltattak benzaldehidre kinin és kinidin jelenlétében. 

A reakció sebességét már 10%-nyi cinkona mennyiséggel megnövelték. L-prolin segítségével 

az 1970-es években királis szteroid szintézishez alapanyagot állították elő
106

. 

A homogén katalízis organokatalizátorai többféleképpen csoportosíthatók. A 

katalizátor és a szubsztrát kölcsönhatása alapján beszélhetünk kovalens, illetve nem kovalens, 

a katalizátor kémiai viselkedése alapján beszélhetünk Lewis-sav, Lewis-bázis, Brønsted-sav, 

illetve Brønsted-bázis katalízisről (43. ábra). 

Kovalens aszimmetrikus organokatalízis
107,108

: 

Kovalens aktiválás során a katalizátor kovalens kötést alakít ki, és így aktiválja a szubsztrátot. 

Öt csoportot különböztetünk meg: 

- enaminkatalízis, 

- imíniumkatalízis, 

- diénaminkatalízis, 

- SOMO-aktiválásos katalízis
109

, 

(SOMO: Singly Occupied Molecular Orbital, egyszeresen betöltött molekulapálya) 

- Lewis-bázis-katalízis (43. ábra). 

Aszimmetrikus organokatalízis nem kovalens intermedieren keresztül
107,108

: 

Itt az aktiválás elsősorban a másodlagos hidrogénhíd és Coulomb-kölcsönhatásokon keresztül 

valósul meg (43. ábra). 

Ebbe a családba sorolhatóak: 

- a katalitikusan aktív királis Brønsted-savak
110,111

,  

- a fázistranszfer-katalizátorok, 

- a hidrogénhíd-donor-katalizátorok, 

- a katalitikusan aktív királis Brønsted-bázisok
112

 (43. ábra). 
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43. ábra: Az organokatalizátorok csoportosítása Levacher és munkatársai szerint
108

 

A továbbiakban az értekezésem témáját érintő hidrogénhíd donor-katalizátorokkal 

foglalkozom. 

A donorok egyszeres és a kétszeres hidrogénhíd-katalizátorokként osztályozhatók. Sok 

dioltartalmú királis molekula (TADDOL (,,’,’-Tetraaril-1,3-dioxolán-4,5-dimetanol), 

BINOL ([1,1’-binaftalén]-2,2’-diol)) tartozik az első csoportba. Bár látszólag a diol 

molekulák két hidrogénhíd-kötés kialakítására képesek, az egyik intramolekuláris 

kölcsönhatással mindig a diol másik OH csoportja felé fordul
113, 114

. 

A kétszeres hidrogénhíd-kötés kialakítására képes katalizátorokat először Jacobsen és 

munkatársai Strecker reakcióban alkalmazták egy tiokarbamid központú vegyülettel
115

. 

Szerkezeti változtatásokkal a katalizátorok használatát még egyéb reakciókra is 

kiterjesztették
116-121

 (pl.: 44. ábra). Az utóbbi években, hogy kiterjesszék a katalizátorok 

felhasználási körét, a karbamidnál savasabb csoportot a „négyzetsavamidot” kezdték el 

használni (pl. 45. ábra)
122

. 

Működésük, a protonvándorlás és a Lewis-savas csoportok miatt, az általános savkatalízis 

körébe sorolható. Az átmeneti állapotban a katalizátor és szubsztrát közt hidrogénhíd alakul 

ki. Ez a kölcsönhatás nagyon érzékeny a térbeli elrendeződésre, de szerkezeti átalakításokkal 

a katalizátorok tervezhetőségében nagy variálhatóságot jelent. 

Bifunkcionalitás 

Az enzimekkel való analógia jobban teljesülhet, ha az organokatalizátor nem csak egy 

aktiválási módot hordoz, hanem az említett aktiválási módok közül többre is képes. Ezeket 

hívjuk multifunkcionális katalizátoroknak. A legegyszerűbb a bifunkcionális 

organokatalizátor, mely két különböző funkciós csoportot hordoz. A legelső kísérletek az 
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1970-es évek végére tehetőek
120

. Első fejlesztési irányként aszimmetrikus reakciókban 

fémtartalmú Lewis-savakat és szerves bázisokat alkalmaztak. A komplexképzést 

zsúfoltsággal, merev részekkel különítették el. A legelső cinkona-alkaloidokat már királis 

reakciótermék előállításában Michael addiciókban Hiemstra és Wynberg használta
124

. 

A továbblépés a tiokarbamid katalizátorok felé 1998-ban Jacobsen katalizátorával 
115

, majd az 

2003-as évben Takemoto és munkatársai által fejlesztett katalizátorral történt
125, 126

. A 

(tio)karbamid egyik nitrogénatomján a királis rész található a bázikus nitrogénatommal
115

,
125

 

(Jacobsen 1998, Takemoto 2003), míg a másikon egy elektronszívott 3,5-

bisz(trifluormetil)fenil csoport található
125

 (Takemoto). (44/a. ábra). Ezzel nagyon jó 

termelést és enantioszelektivitást értek el. 

Egy jó kémiai- és enantio-szelektivitással, jó csoport toleranciával rendelkező 

katalizátort Soós és munkatársai fejlesztettek ki (III és IV), akik a királis információt hordozó 

cinkonarészletet kapcsolták a tiokarbamid csoportra
127

. A cinkona-alkaloid rész két bázikus 

nitrogént tartalmaz: a bázikusabb nitrogén a kinuklidin, míg a kevésbé bázikus a kinolin 

részen található (44/b. ábra). A doktori dolgozatban csak Soós és munkatársai által előállított 

katalizátorral foglalkoztam. 

            

a.       b. 

44. ábra: a: Takemoto és munkatársai által, b Soós és munkatársai által kifejlesztett (III és IV eltérő 

konfigurációjú, lásd 48. ábra) tiokarbamid alapú bifunkcionális organokatalizátor 

Az újabb bifunkcionális katalizátormódosítások a tiokarbamid részletet cserélik le a 

már ismert vegyületek esetén négyzetsavamid részre
122

 (45. ábra). 
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45. ábra: Az újabb fejlesztésű katalizátorok a tiokarbamid csoport cseréjével. 

 

Reakciók 

Az irodalomi cikkek közül kettőt kiválasztva
128, 129

 mutatom be a katalizátorhoz 

kötődő funkciós csoportok sokszínűségét. A szerzők mindkét esetben javaslatot tettek a 

reakciómechanizmusra, így láthatjuk, hogy a kristályszerkezetben az oldatbeli elképzeléshez 

hasonló másodlagos kötődési helyeket megfigyelhetünk-e. 

Rho és munkatársai
128

 által vizsgált reakciót a 46. ábra mutatja be. Ebben a reakcióban 

katalizátor jelenlétében a kiindulási cisz-ciklohexán-1,2-dikarbonsavanhidrid szelektív 

metanolízise játszódik le 10-20 óra alatt. A javasolt reakciómechanizmus
128

 leírja a 

szubsztrátok valószínűsített háromdimenziós térállását az átmeneti állapotban (46/b. ábra). A 

reakciómechanizmus elképzelésben a katalizátor karbonsav, illetve dikarbonsav csoportokhoz 

való kötődése, és az oldószerek koordinációja kérdéses. 

   

  a.        b. 

46. ábra: a: A vizsgált reakcióban cisz-ciklohexán-1,2-dikarbonsavanhidrid szelektív metanolízise 

játszódik le a katalizátor hatására. b: A szerzők által feltételezett reakciómechanizmus-javaslat az 

ehhez szükséges ’térbeli’ elrendeződéssel
128

. 

 

A Gavin és Stephens
129

 által leírt reakciót a 47. ábra mutatja be. Az acetilaceton és 

nitrosztirol reakciójában katalizátorként a királis III katalizátort használták. A III vegyület 

irányítja a termék képződésénél megjelenő királis szénatom konfigurációját. A közölt reakció 

esetén nagy enantiomer feleslegben az R konfigurációjú termék keletkezett
129

. A szerzők 

javaslatot tettek a katalizátor-szubsztrát kötődésére is (47/b. ábra). 
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  a.       b. 

47. ábra: a: Az acetilaceton és a nitrosztirol reakciójában a termékben a katalizátor hatására 

szelektíven kialakul az új R konfigurációs centrum. b: A szerzők által feltételezett 

reakciómechanizmus
129

. 

 

6.2 A bifunkciós organokatalizátorok számozása és elnevezése 

Az általam vizsgált 1-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((6-metoxikinolin-4-il)(5-

vinilkinuklidin-2il)metil)tiokarbamid organokatalizátor (III és IV)
127

 (48. ábra) 26 különböző 

partnerrel meghatározott kristályszerkezetét vizsgáltam meg. A kiválasztott 26 szerkezetben 

található vendégmolekulák változatos másodlagos kölcsönhatásokkal kötődnek a 

katalizátorhoz. A vizsgált IV szerkezetekben a molekulák atomjainak számozása követi az III 

organokatalizátornál bemutatottat (függelék 25. táblázat). Az elvégzett munkából kiválasztott 

26 szerkezet „terjedelmessége” miatt az utóbbi években megjelent irodalomból kilenc 

kristályszerkezet meghatározását
125, 130-137

 csupán megemlítem. 

 

1-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((6-metoxikinolin-4-il)(5-vinilkinuklidin-2-

il)metil)tiokarbamid 

III. vegyület: C3(R), C4(S), C8(R), C9(R), kinidin alapú organokatalizátor 

IV.  vegyület: C3(R), C4(S), C8(S), C9(S) kinin alapú organokatalizátor 

 

48. ábra: A vizsgált organokatalizátorok számozása és elnevezése. A III és IV szerkezetek 

különbsége a C8 és C9 atomok konfigurációja. 
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Az III katalizátor működése és konformációja szempontjából megkülönböztetjük az 

elektronszegény bisz(trifluorometil)fenil csoportot, a tiokarbamid részt, a kinolin, illetve a 

kinuklidin molekula részletet (49. ábra). 

A katalizátor hidrogéndonor tiokarbamid és a hidrogénakceptor kinolin és kinuklidin részeit, 

valamint a (C-H...,  stb.) másodlagos kölcsönhatásokért felelős elektronszegény 

alkilfluoriddal szubsztituált fenilcsoportot vizsgáltuk.  

A többi általam is vizsgált organokatalizátor a fentebb vizsgált főbb részek cseréjéből 

levezethető. 

 

 

49. ábra: III, IV katalizátorok megkülönböztetett részei. 

 

Az előállított egykristályok kísérleti körülményei a függelék 3. részében (előállítások) 

találhatóak. 

Az előállított kristályok röntgendiffrakciós adatait a Rigaku R-axis Rapid II. diffraktométeren 

és a Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung (BESSY) 

intézetben egy szinkrotron forrásnál mértem. A kristályok közül a III.18 bomlott (III.18 csak 

izotróp atomi finomítást engedett meg). 

A meghatározott kristályszerkezetek vendégmolekulái a függelék 25. táblázatában, míg a 

röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások adatai a függelék 26. táblázatában találhatóak. 
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6.3 Kristályszerkezetek összehasonlítása 

A hasonló funkciós csoportot tartalmazó vegyületek egymással történő összehasonlítása 

megmutatja a szerkezetek hasonlóságait és különbségeit (kötési, konformációs, stb.) a kis 

változások ellenére. A katalizátor összehasonlítása különböző funkciós csoportot viselő 

vendégmolekulák esetén pedig megmutatja a katalizátor konformációfelvevő-képesség szélső 

értékeit. 

6.3.1 Hidrátok (III.1, III.2) 
 

A III nem oldódik vízben, de vizes n-butanollal a katalizátor vízzel kristályosodik. Így 

sikerült előállítani az orgakonatalizátor monohidrát formáját (III.1). A katalizátort vízben 

forralva két vízmolekulát építettünk be a kristályrácsba (III.2) (11. táblázat).  

 

11. táblázat: Az III katalizátor hidrát kristályainak összetétele. 

Az aszimmetrikus egység tartalma 

III.1 III : víz  1 : 1 

III.2 III : víz  1 : 2 

 

A két szerkezet a III katalizátor konformációjának jelentős különbségét mutatja. Az egy-egy 

katalizátor vízmolekula arányú szerkezet esetén (III.1) a gazdamolekula (50/a. ábra 1. 

molekula) az R3-as tércsoportban szimmetriával hozzárendelt III. molekulák tiokarbamid 

csoportjai és a vízmolekula között hidrogénhíd képződik (N1A...O1S: 2,973(4) Å és 

N1B...O1S: 2,846(4) Å). A vízmolekula különböző III molekulák kinuklidin (N1...O1S: 

2,765(4) Å) (50/a. ábra 2. molekula), illetve kinolin (N11...O1S: 2,904(4) Å)  (50/a. ábra 3. 

molekula) része között hidrogénhíddal teremt kapcsolatot (50/a. ábra). A III.1-es 

szerkezetben a vendég vízmolekula három katalizátor molekulával két donor és két akceptor 

hidrogénhíddal tetraéderes koordinációban teremt kapcsolatot. 

A dihidrát szerkezetben (III.2) a két vízmolekula két katalizátor molekula között 

egymással hidrogénhíddal összekapcsolva létesít további hidrogénhidakat (O1S...O2S: 

2,803(4) Å). Az egyik katalizátor (50/b. ábra 1. molekula) tiokarbamid csoportja 

hidrogénhidat alkot a közelebbi vízmolekulával (N1A...O1S: 2,943(1) Å), amely egy további 

donor-akceptor hidrogénhidat képez a másik vízmolekulával (O2S). Ez a vízmolekula pedig 

donorként a kinuklidin (N1...O2S: 2,89(2) Å) és a kinolin csoport (N11...O2S: 2,80(1) Å) 

(50/b. ábra 2. molekula) nitrogénjével képez tetraéderes koordinációban hidrogénhidakat.  
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(További konformációs eltérés a III.1 és III.2 szerkezetek között a függelék 27. és 28. 

táblázatában találhatóak.) 

 

 

 

a. 

 

 

 

b. 

50. ábra: A hidrát kristályszerkezetek hidrogénhídjai. a: monohidrát (III.1), b: dihidrát (III.2) 

szerkezetek hidrogénhíd rendszere és táblázata. 

 

6.3.2 Alkohol zárványok (III.3-III.12) 
 

Az alkoholtartalmú szerkezetek nagyfokú hasonlóságot mutatnak, a III.3-III.11 

kristályok izostruktúrálisak. Az alkoholok a tiokarbamid és a kinolin rész között alakítanak ki 

hidrogénhidat. A kinuklidin nem vesz részt a hidrogénhíd rendszerben. A nyílt szénláncú 

alkoholok hidrogénhíddal közvetlenül kapcsolódnak a tiokarbamidhoz (III.3-III.11) (51. 

ábra), míg az elágazó 2-propanol (III.12) kristályosítás közben a levegőből vizet vesz fel, és 

ez is beépül a kristályrácsba (12. táblázat). 

Hidrogénhíd távolságok 

III.1 monohidrát szerkezet 

Donor 
(D) 

Hidrogén 
(H) 

Akceptor 
(A) 

D-H        

távolság 
(Å) 

H…A          

távolság 
(Å) 

D…A            

távolság 
(Å) 

D-H…A                 

kötésszög 
(°) 

N1A H1A O1S 0,86 2,23 2.973(4) 145(1) 

N1B H1B O1S 0,86 2,03 2.846(4) 157(1) 

O1S H1SA N1* 0,89 1,97 2.765(4) 148(1) 

O1S H1SB N11** 0,88 2,24 2.904(4) 132(1) 

1. molekula:       x, y, z 

2. molekula:   * -x+y+2/3, -x+4/3, z+1/3 

3. molekula: ** -x+y+2/3, -x+4/3, z-2/3 

Hidrogénhíd távolságok 

III.2 dihidrát szerkezet 

Donor 

(D) 

Hidrogén 

(H) 

Akceptor 

(A) 

D-H      
távolság 

(Å) 

H…A      
távolság 

(Å) 

D…A            
távolság 

(Å) 

D-H…A              
kötésszög 

(°) 

N1A H1B O2S 0,86 2,30 2,972(10) 135(1) 

N1A H1A O2S 0,86 2,65 3,083(10) 113(1) 

O2S H2OA N11* 0,84 1,97 2,803(11) 173(1) 

O2S H2OB N1 0,84 2,05 2,885(10) 174(1) 

O1S H1OA O2S 0,84 1,96 2,803(12) 176(1) 

N1A H1A O1S 0,86 2,09 2,943(1) 169(1) 

1. molekula:       x, y, z     

2. molekula:   * x-1,y, z     

2. 

1. 

3. 

1. 

2. 

O1S 

O2S 



55 

 

12. táblázat: Az alkoholtartalmú III. katalizátor összetétele a kristályban. 

Az aszimmetrikus egység tartalma  

III.3-III.8 III : metanol  1 : 1 

III.9 III : etanol  1 : 1 

III.10 III : etilénglikol  1 : 1 

III.11 III : 1-propanol  1 : 1 

III.12 III : 2-propanol : víz  1 : 1 : 1 

 

A beépülő vízmolekula akceptorként hidrogénhidat képez a tiokarbamid egyik N-H 

csoportjával, míg hidrogénhíd-donor a 2-propanol oxigénjéhez (51/b. ábra).  

A hidrát (III.1-III.2) és alkoholtartalmú kristályrácsokban (III.3-III.12) a tiokarbamid két 

hidrogénhíd távolsága aszimmetrikus. A bisz(trifluorometil)fenil csoport melletti 

nitrogénatom (N1B) távolsága rövidebb (51. ábra és 13. táblázat). 

 

   

a.       b. 

51. ábra: a: az izostruktúrális alkohol szerkezetek hidrogénhíd motívuma (III.3-III.11). b: a 2-propanol 

(III.12) szerkezet eltérő ábrája látható. 

 

13. táblázat: A tiokarbamid nitrogén atomjainak aszimmetrikus hidrogénhíd távolságai. A fenilcsoport 

melletti nitrogén (N1B) és zárványok oxigén atomjai közötti távolságok rövidebbek. 

hidrogénhíd távolságok (Å) tiokarbamid csoport 

hidrátok N1A N1B 

III.1 2,973(4) 2,846(4) 

III.2* 3,08(1) 2,97(1) 

Alkohol szerkezetek   

III.3 2,888(3) 2,792(3) 

III.9 2,917(4) 2,781(4) 

III.10* 3,026(3) 2,829(3) 

III.11 3,070(6) 2,791(6) 

III.12 3,097(4) 2,892(4) 

* szobahőmérsékletű mérés   
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A metanol-zárvány (III.3-III.8) viszonylag lassú bomlása
138

 miatt a bomlás során 

bekövetkező szerkezeti változás nyomon követhető. A bomlás követésére elkészített 

kristályokat 1, 2, 4, 8, 16 órás időközökkel szinkrotronon mértük meg 83 K-en. A metanol a 

tiokarbamid képezte hidrogénhíd rendszerből kiszabadul. A katalizátor atomjainak hőmozgás 

paraméteréhez képest a metanol és a tiokarbamid csoport atomjainak hőmozgási paramétere 

egyre nagyobb értéket vesz fel az 1, 2, 4, 8, 16 órás mérésekben. A 16 órán át levegőn tartott, 

majd megmért kristályban a rendezetlen atomok felbonthatókká váltak. A két tiokarbamid 

populációra illesztett sík egymással 21,3°-ot zár be, a két populációban a kénatomok 

távolsága 0,9 Å. 

 

 6.3.2.1 IV organokatalizátor alkoholokkal kristályosítva (IV.1-IV.2) 

 

Két kristályzárványt állítottunk elő (14. táblázat)  IV organokatalizátorral, amelyekben 

a III organokatalizátorok alkohol zárványainál már megfigyelt (III.3-III.11) hidrogénhíd 

rendszer található meg. A kialakuló hidrogénhíd láncolat az etanol esetén (IV.1) a III etanol 

zárványéhoz (III.9) hasonló. Az 1-propanol zárvány (IV.2) hidrogénhídja is hasonló a III 1-

propanol zárványéhoz (III.11), de P 6122 tércsoportban kristályosodott (IV.2), ahol a c 

tengely hossza kis molekulák esetében szokatlan, körülbelül 100 Å nagyságot ér el. 

 

14. táblázat: A IV organokatalizátor kristályainak összetétele. 

Az aszimmetrikus egység tartalma 

IV.1 IV : 1-propanol  2 : 2 

IV.2 IV : 2-propanol  1 : 1 

 

6.3.3 Keton, illetve aldehid csoportot tartalmazó kristályok (III.13-III.18) 
 

A 2. példa reakcióban
129

 szereplő acetilacetonnal kristályosítottam az 

organokatalizátort (47. ábra). Mivel az acetilaceton (III.13) nem a reakciómechanizmusban 

megjósolt hidrogénhidakkal kapcsolódott az organokatalizátorhoz, hanem legfőképpen CH... 

és O... kölcsönhatásokkal. A tiokarbamid és a bázikus nitrogén között a víz létesített 

kapcsolatot.  Más ketontartalmú nyíltláncú és gyűrűs vegyülettel is kristályosítottam a 

katalizátort (III.15-III.18) (15. táblázat). A kristályok párologtatásos módszerrel lassan 

nőttek, eközben a levegőből vizet vettek fel (III.13-III.16 szerkezetek). Zárt, vízmentesített 
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rendszerben nem sikerült kristályokat növeszteni (a III.13-III.16 szerkezetek esetében). A 

III.13-as szerkezet alacsony hőmérsékletű mérése (III.14 szerkezet), jobb adatkészletre 

irányult, de a szerkezetfinomítás során kiderült, hogy az atomok két populációban jelentek 

meg, és az atomjaik középpontjai azonos térirányba rendeződve eltávolodtak egymástól. A 

kristály alacsony hőmérséklet hatására töredezett. 

 

15. táblázat: Az III katalizátor keto- funkciós csoportú vendégekkel történt kristályosítása során kapott 

sztöchiometriai összetétel a kristályban. 

 Az aszimmetrikus egység tartalma 

III.13 III : acetilaceton: víz 1 : 1 : 1 

III.14 III : acetilaceton: víz 1 : 1 : 1 

III.15 III : etil-acetát: víz 4 : 2 : 2 

III.16 III : 2-acetilbutirolakton : víz 1 : 1 : 1 

III.17 III : aceton 2 : 1 

III.18 III : aceton 4 : 1,75 

 

A másodlagos kölcsönhatások minden esetben hasonlóak: a savas tiokarbamid, a 

bázikus kinolin és kinuklidin csoportokat egy vízmolekula köti össze. A katalizátor és az 

acetilaceton, illetve a többi vendégmolekula, jellemzően az izokinolin és a 

bisz(trifluorometil)fenil csoportok között helyezkedik el. Az üreget hasábként felfogva, a 

hasáb hat oldala közül a vendégmolekula négy oldalról aromás rendszerrel van közrefogva 

(52. ábra). Ebben az üregben a vendégmolekulák kétféleképpen helyezkednek el. A 

röntgenszerkezet finomítása során rendezetlen térállásokat tapasztaltunk (53. ábra). 

 

 

a.       b.  

52. ábra: A katalizátorok által közrefogott vendégmolekula. a: Az aromás katalizátorcsoportok  

rendszerének középpontja és egy vendégmolekula látható a képen. (III.13). b: Üreg más nézetből a 

vendégmolekula körül. 
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     a.      b. 

53. ábra: a: az izostruktúrális szerkezetekben (III.13-III.16) a vendégmolekulák rendezetlenül 

helyezkednek el. b: a vendégmolekulák két térállása miatt azok átlagképe tapasztalható a 

röntgenszerkezet finomítása során. 

 

A III katalizátort acetonnal, mint legegyszerűbb ketocsoportot tartalmazó vegyülettel, 

is sikerült kristályosítani. Az acetontartalmú szerkezetet (III.17) csak vízmentes körülmények 

között sikerült megnöveszteni. Ez eltérő képet mutat a III.13-III.16 szerkezetektől. A 

tiokarbamid és a bázikus nitrogének között nincs hidrogénhíd-kapcsolatot létesítő 

vendégmolekula. A közel két tucat előállított organokatalizátor szerkezetben egyedül az 

aceton zárvány esetén található meg a tiokarbamidhoz képest a bisz(trifluorometil)fenil 

ellenkező, transz térállásban. Az S1-C10-N1B-C20 torziós szöggel leírható antiklinális térállás 

a szerkezetben -142(1)° (az N1B atom tetraéderes), míg a szünperiplanáris térállás esetén az 

S1-C10-N1B-C20 torziós szög értéke 8(1)°. A kristályrácsban egy aceton molekulára egy 

antiklináris és egy szünperiplanáris térállású tiokarbamid katalizátor esik. Tiokarbamid 

kinolin csoportok végtelen hidrogénhíd-láncot alkotnak a kristályban. Ebben a hidrogénhíd-

láncban a két tiokarbamid típus felváltva található meg (N1A...N11: 3.31(2) Å, N1B...N11: 

2.99(2) Å, illetve N1A...N11: 3.08(3) Å) (54. ábra). Az aceton szerepe csak térkitöltés, nem 

került közel a katalizátor aktív részeihez. Emiatt a kristályszerkezet nem stabil, a rács aceton 

vesztésre képes (16. táblázat). Levegőn hagyva az aceton mennyiségének negyede a 

kristályrácsból elpárolog. A rombos kristály pár nap alatt több kisebb darabra esett szét, és 

monoklin kristályformát vett fel (III.18), a kristály röntgenszórásából az elemi cella 

paraméterei megállapíthatóak voltak. A kis kristályméret és a kisebb laboratóriumi röntgen 

fluxus miatt a megfelelő felbontás eléréséhez a kristályokat közel egy hónapnyi állás után a 

berlini szinkrotronon újra megmértük. 
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a. 

 

b. 

54. ábra: a: A III.17 szerkezetben a hidrogénhíd a tiokarbamid és az izokinolin részek között jön létre. 

A tiokarbamid antiklinális (vörös színű) és szünperiplanáris (kék színű) változata felváltva jelenik meg. 

b: A vonalas ábrán a fenil és izokinolin részek közötti a  kölcsönhatásokat is feltüntettük, melynek 

feltétele a „kifordult”, antiklinális térállú tiokarbamid csoport. 

 

16. táblázat: Az acetontartalmú szerkezetek (III.17 és III.18) krisztallográfiai adatai. 

  

oldatból kivett kristály 

III.17 

levegőn állt kristály 

III.18 

kristályrendszer rombos, P212121 monoklin, P21 

a (Å) 12,0023(3)  11,940(1) 

b (Å) 16,0661(6) 15,400(1)                 

c (Å) 32,7987(11) 32,770(2)                

(°) 90 90

 (°) 90 94,613(5)                

(°) 90 90 

V(Å3) 6325(1) 6006(1)* 

Elemi cella tartalma 8 katalizátor, 4 aceton 8 katalizátor, 3    aceton 

Aszimmetrikus egység tartalma 2 katalizátor, 1 aceton 4 katalizátor, 1,5 aceton 

  * az aceton veszteség után kapott térfogat 
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Takemoto az általa előállított katalizátor kristályszerkezetében
125

 végtelen (-S ... H-N-

C=S ... H-N,) tiokarbamidláncot talált. A későbbi irodalmakban Takemoto észleléséből 

kiindulva, a keto- és aldehid funkciós csoportok tiokarbamidhoz való kötődését tételezték fel. 

Ilyen lánc létrejöttét a III katalizátor közel két tucat szerkezetében egyszer sem tapasztaltuk. 

Az antiklináris és szünperiplanáris térállású tiokarbamid csoportot tartalmazó III.17 és III.18 

katalizátor esetében, hidrogénhíd kialakítására képes vendégmolekulát kizárva, aceton helyett 

a katalizátor tiokarbamid csoportja a kinolin rész felé fordul. A Soós és munkatársai által 

előállított organokatalizátornál a tiokarbamid hozzáférhetősége is, a hidrogénhíd mellett, 

befolyásolja a végtelen tiokarbamidlánc kialakulását. Az alkoholos szerkezetek esetén is 

láttuk, hogy egyenes szénláncú alkoholok hidrogénhíddal kapcsolódnak a tiokarbamidhoz 

(III.3- III.11), az elágazó szénláncúak (III.12) esetében azonban már nem (51. ábra). 

 

6.3.4 Karbonsavak, dikarbonsavak, dikarbonsavanhidridek (III.19-III.24) 

 

A kipróbált karbonsavak közül (borostyánkősav, borostyánkősavanhidrid, 

ciklohexánsavanhidrid, oxálsav, ecetsav, hangyasav, fumársav, maleinsav, maleinsavanhidrid, 

2,6-piridindikarbonsav, ftálsav, ftálsavanhidrid, 2,3-naftalinsavanhidrid,) ha aromás csoportú 

dikarbonsavakat használtam kaptam megfelelő minőségű egykristályokat. Így sikerült 

előállítanom  2,3-naftalinsavanhidrid- (III.19), ftálsav-, ftálsavanhidrid- (III.20-III.21), 2,6-

piridindikarbonsav-tartalmú (III.23-III.24) kokristályokat. Minden meghatározott 

szerkezetben a vendégmolekula aromás rendszere  ...  kölcsönhatásban áll a III katalizátor 

bisz(trifluorometil)fenil csoportjával.  

Ezekben a kristályokban az oldószer választása hidrogénhídjain keresztül 

nagymértékben differenciálja a kristályszerkezeteket. Metanol, aceton és víz felhasználásával 

a katalizátor ftálsav (III.20-III.22) és 2,6-piridindikarbonsav (III.23-III.24) kokristályának öt 

különböző oldószertartalmú zárványát állítottam elő (17. táblázat). 

 

17. táblázat: A III. katalizátor karbonsavakkal előállított kristályainak tartalma. 

 Az aszimmetrikus egység tartalma 

III.19 III : hidrogénnaftalát katalizátor 1 : 1  

III.20 III : hidrogénftalát 2 : 2  

III.21 III : hidrogénftalát : ftálsav : víz 2 : 2 : 2 : 2 

III.22 III : hidrogénftalát : ftálsav : víz 1 : 1 : 1 : 1 

III.23 III : 2,6-piridindikarbonsav : metanol : víz 4 : 2 : 1 : 7 

III.24 III : 2,6-piridindikarbonsav : víz 2 : 2 : 5,5 
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6.3.4.1 Naftalindikarbonsav-tartalmú szerkezetek (III.19) 

Naftalindikarbonsav-tartalmú kokristály esetén kaptuk a legegyszerűbb hidrogénhíddal 

rendelkező képet (III.19) (55. ábra). A két karbonsavcsoporttal rendelkező 

naftalindikarbonsavmolekula egyik karbonsavcsoportja a tiokarbamid felé fordul (N1A...O2N: 

3,13(1) Å, N1B...O1N: 2,75(2) Å), míg a másik karbonsav savcsoportja a katalizátor kinuklidin 

bázikus nitrogénje felé fordul (N1...O4N: 2,64(1) Å). A karbonsavcsoportok egyik hidrogénje 

a két karboxilgyök között figyelhető meg (O2...O3: 2,373(11) Å, O2-H: 1,18 Å, O3-H: 1,20 

Å). A karboxilcsoportok másik hidrogénjét a bázikus kinuklidin csoport fogadja  (O4...N1: 

2.636(9) Å, O4...H: 1,74 Å, N1-H: 0,93 Å). Ez a hidrogénhíd rendszer, az összes dikarbonsav 

vendégmolekulát tartalmazó szerkezetben megfigyelhető (III.19-III.24). A hidrogéneket az 

elektronsűrűségi térképből is megállapítottam, illetve a két  COOH csoport helyzete is 

egyértelművé tette a képet: a két karboxilcsoport atomjaira illesztett síkok által közbezárt szög 

4(1)°. 

A naftalincsoport planáris gyűrűjének és a katalizátor fenilcsoportjának középpontja 

egymástól 3,50(1) Å távolságra van, ami  kölcsönhatást jelez (55. ábra). Az aromás 

rendszerek fontosságát a vendégmolekulák rögzítésében a III.13-III.18 szerkezeteknél már 

tárgyaltuk.  

  

55. ábra: A naftalindikarbonsav szerkezet (III.19) hidrogénhíd motívuma. A vendég 

naftalindikarbonsav egyik oxigénje a tiokarbamid hirogénhíd akceptora, míg a másik karbonsavcsoport 

donorként egy másik katalizátormolekula kinuklidin csoportjával képez hidrogénhidat. Az ábrán jól 

látható a két karboxilcsoportot összekötö intramolekuláris hidrogénhíd. 
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6.3.4.2 Ftálsavtartalmú szerkezetek (III.20-III.22) 

A III.19 és III.20-III.22 kristályban a használt anhidrid vegyületek helyett, a 

gyűrűfelnyílás közbeni hidrogénftalát (III.19) és hidrogénnaftalát (III.20-III.22) anionokat 

kaptuk. A III.19 és III.20 szerkezetek nagyfokú hasonlóságot mutatnak, bár a III.20-as 

kristály aszimmetrikus egysége két katalizátort és két hidrogénftalát molekulát tartalmaz. A 

hasonló hidrogénhíd motívum, és távolságok miatt az 56. ábrán a III.20 kristály aszimmetikus 

egységének felét mutatjuk be. A két katalizátor fenil és a két ftálsav gyűrűközéppontjának 

távolsága 3,60(1) Å, 3,71(1) Å. Azonos a III.19 és III.20 szerkezetek hidrogénhíd motívuma 

is, de ellentétes a katalizátorok térbeli beállása. A III.19 szerkezetben lévő N1B-H...O1, N1A-

H...O2 hidrogénhidak helyett a III.20 kristályban N1A-H...O1, N1B-H...O2 hidrogénhidak 

találhatóak (57. ábra). 

 

  

  a.           b. 

56. ábra: A hidrogén-ftalát anion kötődése a tiokarbamid és a kinuklidin rész között a III.20 szerkezet 

esetén a: vonalas ábrán, b: a kristályszerkezetben. A  …  kölcsönhatás is látható az aromás részek 

között. A krisztallográfiai egység a III.20 szerkezet esetén 2 acetont és 2 hidrogénftalátot tartalmaz, de 

hasonló hidrogénhídjaik vannak. 
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a.      b. 

57. ábra: A hidrogén-naftalindikarboxilát- (III.19) és a hidrogén-ftalát-tartalmú (III.20) kokristály 

egymásra vetített vonalas ábrája (a) és szerkezeti képe (b), a III.19 organokatalizátor narancssárga, 

míg a III.20 fekete színnel ábrázolva. A ftálsav és naftalindikarbonsav molekula (b. ábra közepén) 

tökéletesen fedi egymást. A  kölcsönhatásban résztvevő katalizátor fenil gyűrűinek (b. ábra alsó 

felében) térbeli különbségének oka a vendégmolekulák aromás szerkezeti részeinek eltérő mérete. 

 

A III.19 szerkezetben a naftalindikarbonsav kitölti a kristályteret, a III.20-ban ezt a 

szerepet az aceton tölti be. Míg a III.19 szerkezetben a naftalincsoport eddig tárgyalt aromás 

rendszerének túloldalán egy szomszédos naftalindikarbonsav C5N atomjának hidrogénje a 

naftalin aromás rendszerének középpontjától 3,83(1) Å távolságra van, addig a III.20 

szerkezetben a ftálsav túloldalán egy aceton molekula található. 

A III.20-es kristályt tartalmazó ampullát fél évre hűtőbe tettük. Ekkor azt tapasztaltuk, hogy a 

kristályok nagy része elbomlott, az aceton diffundált a kristályokból és azok perioditicitását 

tönkretette. Pár egykristály azonban maradt az ampullában, amelynek szerkezetét 

meghatározva (III.21) eltérő kristályszerkezethez jutottunk. A szerkezetben megjelent a 

semleges ftálsav, jelezve, hogy az anhidrid gyűrűfelnyílásos reakciója ment végbe. A termék 

ftálsav kapcsolódik a kinolin bázikus nitrogénjéhez (N11) (58. ábra). Az III.21 szerkezet C3 

atomjának konfigurációja a III katalizátor R konfigurációjához képest S. Két lehetőséget 

vázolunk fel az itt tapasztaltak magyarázatára: Eltérő C3 kiralitású vegyület szennyező volt 

jelen a kristályosítás során (A szennyezővegyület lehetőségét a katalizátor szintézisével 

foglalkozó kollégák elfogadták. A vásárolt kiindulási cinkona alkaloid vegyület esetében 
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találkoztak valószínűleg már konfigurációja cinkona szennyezővegyülettel.) Kiralitásváltozás 

ment végbe a katalizátor C3 atomján. 

 

58. ábra: A III.21 szerkezet elemi cellája. Kiemelve a megjelenő termék másodlagos kölcsönhatásai 

láthatóak az organokatalizátor molekula kinolin csoportjának N11 atomjával és a víz molekulával. 

 

Az III katalizátor vízben nem oldódik, de 10% vizet tartalmazó metanol : aceton 1 : 1 

arányú elegyében oldva a ftálsavas kokristály már másnapra megnő P1 (III.21) helyett 

monoklin szimmetriájú C2 tércsoportban (III.22). Ezekben a szerkezetekben található 

katalizátorokat egymásra vetítve a molekulák a kristályban azonos helyre esnek. Különbséget 

a megjelenő ftálsav molekulák helyzete jelenti, illetve a III.21 kristályszerkezet esetén 

tapasztalt eltérő C3 atom konfiguráció. 

6.3.4.3 2,6-piridindikarbonsav-tartalmú szerkezetek (III.23-III.24) 

Az oldószerfüggés a 2,6-piridindikarbonsav-tartalmú kokristályok esetében is 

megjelenik. Vízmentes metanolt használva a kristály hónapok alatt nőtt meg (III.23) és a 

levegőből lassan vizet nyelt el. Az egyik hidrogénhíd rendszerben nyolc oldószer található 

meg, hét metanol molekula és ezek között még egy vízmolekula helyezkedik el (O6) (59. 

ábra). 
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59. ábra: A III.23 esetén kapott 8 oldószerből álló hidrogénhíd rendszer. Az O4-gyel jelzett etanol 

molekula rendezetlenül található meg a szerkezetben, az O4A atom hidrogénje a katalizátor kinolin 

csoportjának N11 nitrogénjéhez fordul, míg az O4B itt fel nem tüntetett tiokarbamid csoport S1 

kénatomjához. A hidrogénhíd rendszer további kapcsolódási pontjai a katalizátorokhoz a tiokarbamid 

N1B és egy másik katalizátor kinolin gyűrűjének N11 nitrogénatomja. 

 

Amennyiben az előző kísérletben a tiszta metanol helyett 10%-os víztartalmú metanolt 

használtam, a katalizátor a metanolt a rácsépítésben nem használta fel (III.24). A ftálsavas és 

naftalindikarbonsavas szerkezetekhez hasonló hidrogénhíd rendszer található a dikarbonsav, a 

tiokarbamid és a kinuklidin rész között. A piridinszármazék két karboxil csoportjának egyik 

protonja a köztük lévő nitrogénhez kötődik (60. ábra). A karboxil csoportok 2,6-os helyzete a 

piridinszármazékon lehetővé teszi további hidrogénhidak kialakítását. A nagyobb térbeli 

elfordulás miatt a kinuklidinnel hidrogénhidat képző karboxilcsoportnak lehetősége van a 

III.19-III.22 szerkezetekhez képest további hidrogénhíd kialakítására (60. ábra). 
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60. ábra: A 2,6-piridindikarbonsav vendégmolekula hidrogénhíd rendszere a központi részen. Balra 

vonalas ábrán, jobbra a kristály térbeli elrendeződésében. 
 

6.4 A szerkezeti összefüggések elemzése 

Szilárd fázisbeli konformációs különbségeket elemeztem a III organokatalizátornál. A III 

katalizátorok 24 szerkezetét (III.1-III.24) megvizsgáltam, de hasonló összefüggések 

állapíthatók meg a többi katalizátorra is, így a hasonlóságok és különbségek leírhatók a 

kinuklidin (III) és kinolin (IV) alapú organokatalizátorok között is. 

A 24 kristályrácsban a katalizátor molekula (III) alakja, mérete (konformációja) a 

vendég és oldószer molekuláktól függően változik. A változások egyértelműen a molekulában 

kijelölhető Klyne és Prelog
139

 szerint definiált torziós szögekkel valamint a merev fenil, 

tiokarbamid és kinolin csoportok által képzett síkok (sík1, sík2, sík3) hajlásszögeivel írhatók 

le. A molekulasíkok egymással bezárt szöge kiegészíti a torziós szögek nyújtotta 

információkat (61. ábra). Értelmezésük céljából a királis, sp
3
 hibridállapotú C9 atomhoz az 

általa fentartott tetraéder kötések (C9-N1A [X], C9-C14 [Y] és C9-C8 [Z]) hajlásszögét 

figyelembevevő (oblique) koordinátarendszert rendeltünk. 
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61. ábra: A vizsgált torziós szögek (ld 62. ábra) által kijelölhető molekuláris forgások egy nem 

ortogonális koordináta rendszer X,Y,Z  tengelyein ábrázolva. A tiokarbamid és a kinuklidin csoport 

közötti üreg nagysága a három merev fenil, tiokarbamid (X tengely) és kinolin csoport (Y tengely), 

valamint a kinuklidin egység (Z tengely) elfordulása miatt változik. 

 

 A molekulákban kijelölhető torziós szögek száma túlhatározott. Ezért  az 56. ábrát 

felhasználva az N1B-C20, N1A-C9,  C9-C14, C9-C8 és C8-N1 kötések körüli elfordulások 

alapján kielöltük azokat a torziós szögeket (T1-T5) amelyekkel a belső atomi forgások 

egyértelműen leírhatók (62. ábra, 18. táblázat, függelék 27. táblázat, függelék 28. táblázat). 

Az abszolút értékéküket a III katalizátor C3(R), C4(S), C8(R), C9(R) atomjainak ismert 

kiralitása határozza meg.  

A tiokarbamid csoporthoz rendelhető S1-C10-N1B-C20 torziós szögek az N1B 

nitrogén sp
2
-es hibridállapota miatt gyakorlatilag szünperiplanárisak, T0  30  

Az első torziós szög (T1 = C10-N1B-C20-C21) a terminális fenilcsoportnak a 

tiokarbamid síkjához képest történő elfordulását mutatja. Definíciójához, a 

bisz(ditrifluorometil)fenil csoport tükör szimmetriája miatt, az orto szenek (C21 és C25) 

közül a kéntől távolabbi (disztál) helyzetűt neveztük C21-nek. A T1 torziós szög (függelék 24 

táblázat) az antiperiplanáris 180 körül széles tartományban (=61) változik. 

A második torziós szög (T2 = C10-N1A-C9-C14) a tiokarbamid kifordulását vizsgálja a 

kinolin egységen átfektethető C9
...
C14

...
N11 tengelyhez képest. A C10-N1A-C9-C8 torziós 

szöggel azonos mértékben fordul, mivel N1A-C9 tengely körül csak együttesen tudnak 

elfordulni. A T2 torziós szög nagysága meghatározza az aktív centrumnak tartott tiokarbamid 

és a kinuklidin rész között található üreg méretét is. A kinuklidin bázis síkjához képest 
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mutatja a tiokarbamid elhelyezkedését. Az izostrukturalitást mutató kristályokban (III.3-

III.12) -85-nál (=10) közel azonos, legnagyobb eltérés a III.12 kristályrácsában 

mutatkozott (=16). A III.1 továbbá a III.19 és III.20 kristályoknál T2 értéke átlagosan 30-

al növekszik. 

A harmadik vizsgált torziós szög (T3 = N1A-C9-C14-C13) a kinolin aromás 

rendszerének a C9
...

C14
...
N11 tengely körüli elfordulását  írja le. Az izostrukturalitást mutató 

alkohol zárványoknál  közel azonos értékű, ca -55. A vízmolekulát megkötő III.1 

szerkezetben T3 értéke -80-ra nő. Összességében értéke a szünklinálisak (–sc) és az 

antiklinálisak (–ac) szögtartományban ca 66 között változik. 

A negyedik vizsgált torziós szög (T4 = N1A-C9-C8-N1) a tiokarbamid savas N1A 

atomja és kinuklidin bázikus nitrogénje közötti korlátozott elfordulást mutatja. A szögértékek 

populációja szűk (10-os tartományra) -55-nál (-sc) jelentkezik. Az N1A és N1 atomok 

távolsága a az aktív centrumnak tartott tiokarbamid  és a bázikus kinuklidin között található 

üreg méretére utal. 

Az ötödik vizsgált torziós szög (T5 = C9-C8-N1-C2) értékek ugyancsak szűk 13-os 

tartományban -75-nál (-sc) észlelt populációja a kinuklidin csoport haonló konformációját 

jelzi.  

 

 
  

  
  

  
62. ábra: A III/IV organokatalizátorokban vizsgált torziós szögek. 
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.  

18. táblázat: A vizsgált torziós szögek a szerkezetekben lévő szélső értékekkel. 

 Torziós szög tartományok ábra száma 

-tól -ig 

T1 -137 (III.2)   162 (III.22) 63. ábra 

T2 - 69  (III.12) -123 (III.23) 64. ábra 

T3 -32 (III.12) -98 (III.23) 65. ábra 

T4 -38 (III.23) -66 (III.19) 64. ábra 

T5 -69 (III.23) -82 (III.19) - 

 

 

63. ábra: Két szerkezet nagy térbeli hasonlósága mellett (a kinolin, kinuklidin gyűrűk közel tökéletes 

átfedése mellett) a fenilcsoportok síkja által bezárt szög (T1) ~60 a két szélsőséhges (III.2-III.22) 

szerkezetben. A szerkezetek illesztése a C23, C20, N1B, c10, N1A, C9, C8 és C14 atomokra történt. 

(Négyzetes középérték távolság az illesztett atomokra: 0,131 Å.) 

 



70 

 

 

64. ábra: A C9-N1A kötés körüli elfordulások szélső értékei az összehasonlított (III.12-III.23) 

szerkezetekben (T2). Ebben az esetben a fenil gyűrűk közel fedésben vannak. 

 

 

65. ábra: A kinolinok elfordulásának szélsőséges esetei a C9-C14 kötés körül (T3). 
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7 A vizsgálatok eredményeinek összegzése 
 

Mindhárom témában új kristályokat állítottunk elő és vizsgáltunk, melyek 

továbbmutattak az egykristály szerkezetének meghatározásán és az intra- és intermolekuláris 

kölcsönhatásaik felderítésén. Összefüggéseket kerestünk a különböző szerkezetek között és 

ezeket az összefüggéseket vizsgáltuk meg, felderítve az adott kémiai anyag, hatóanyag, 

katalizátor szilárd fázisbeli konformációit, jellemző kölcsönhatásait. 

A három dezmotróp pár, 1,4-benzotiazepin származék szerkezetét szilárd fázisban 

egykristály röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk. A kristályok stabilak, a mérés 

során nem alakultak át másik formává. Keresztkapcsolatokat figyeltünk meg a szerkezetek 

között: a I.1b és I.1c szerkezetek konformációja nagyon hasonló, izostruktúrálisak, addig a 

I.1a a hetes gyűrű két darab kettőskötéssel rögzített konformációja miatt alig tér el tőlük. A 

I.2b és I.2c szerkezetek hasonló konformációjúak, hasonló elemi cellájúak, de a molekulák 

x,y,z koordinátái az elemi cellán belül különbözőek (homomorfok
94

). A homomorfia 

hasonlóan a polimorfiához elvezet a molekulák konformációjának különbözőségéig. A 

prototróp dezmotrópia fenomenológiailag a konformációs
140-142

 polimorfia határán mozog, 

ami a polimorfia
143-145

 legáltalánosabb formája. Tágabb értelemben viszont a dezmotrópia a 

morfotrópia
146-148

 egy speciális formájának tekinthető. 

A Drotaverin gyógyszermolekulát vizsgálva sikeresen előállítottunk 18 származékot, 

melyek szerkezeteinek megismerése szerteágazó krisztallográfiai érdekességet tárt fel. A 

kristályokban található Drotaverin molekulák konformációit vizsgálva kiderül, hogy szilárd 

fázisban izokinolin részekkel fordulnak egymás felé. Ez a lehető legszorosabb illeszkedést 

teszi lehetővé közöttük, mely valószínűleg a legerősebb kölcsönhatás szilárd fázisban. Ettől 

eltérő szerkezetet csak egy esetben láttunk (1). A fenil részek kifordulása két értéket vesz fel a 

kinolinhoz képest, melyek az etoxi részekkel együtt törekednek a lehető legjobb 

helykihasználásra. A drotaverin molekula merevsége miatt a megmaradó üregeket az oldószer 

és/vagy szilárd molekulák foglalják el, melyek hidrogénhíddal rögzülnek a klorid anionhoz. A 

meghatározott 17 zárványkristály szerkezeti tulajdonságainak megismerése tette lehetővé a 

vendégmolekula-mentes drotaverin molekula előállítását. 

A tiokarbamid organokatalizátorok témakörében a III/IV vegyület 26 

kristályszármazékát állítottam elő és elemeztem részletesen, hogy minél pontosabb képet 

kapjak a szubsztrátokkal és különböző funkciós csoportot tartalmazó vegyületekkel 

összekristályosított katalizátor viselkedéséről. A kristályos szerkezetek tartalmát 

megvizsgálva látható, hogy a katalizátor a kristályban lévő partnerrel történő másodlagos 
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kölcsönhatások kialakításához milyen funkciós csoportjait, milyen konformációs elfordulások 

révén használja fel. 
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Függelék 
 

1 A hat dezmotróp vegyületpár kristályosítási körülményei és 

egykristálydiffrakciós adatai 

1. Előállítás: 

Az előállított vegyületeket Fodor Lajos és munkatársai oszlopkromatográfiás módszerrel 

tisztították meg (Merck szilika gél 60-on (0,063-0,100), n-hexán: etilacetát 9: 1 arányú 

keverékét használva, amit 4: 1 arányú összetétel követett. A I.1b és I.2b esetén az eluens 

oldószer összetétele n-hexán: etil-acetát acetonitril: diklórmetán 85: 5: 6: 4 arányú keveréke 

volt. A bepárolt olajat n-hexánnal összekeverték és a kristályosodás megindítása céljából az 

üveg falát dörzsölték. A I.2b esetén etil-acetátot, míg a I.3-as vegyület esetén etanolt 

használtak oldószernek. A kiváló kristályok évekig stabilnak bizonyultak. 
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19. táblázat: A vizsgált dezmotróp vegyületek szerkezeteinek röntgendiffrakciós adatai. 

Kristálytani adatok I.1a I.2a 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet  C18H17NO2S C18H17NO2S 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 311,39 311,39 

Mérési hőmérséklet (K) 140(2) 295(2) 

Röntgensugárzás Ag-K Mo-K 

Kristálytani rendszer triklin monoklin 

 

Tércsoport 
P-1 P21 

Elemi cella méretei     a (Å) 8,5761(11) 5,905(2) 

b (Å) 9,7540(11) 7,947(4) 

c (Å) 10,7880(14) 16,797(9) 

α (°) 65,345(3) 90,00 

β (°) 73,471(3) 97,611(15) 

γ (°) 72,509(3) 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 769,0(2) 781,3(6) 

Z 2 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,345 1,324 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,120 0,214 

F(000) 328 328 

Kristály színe színtelen színtelen 

Kristály alakja darabolt rész hasáb 

Kristály mérete (mm) 0,70 x 0,50 x 0,40 0,25 x 0,20 x 0,10 

Használt abszorpció korrekciós módszer empirikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,954 és 0,921 0,979 és 0,949 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 2,43 19,50° 3,48 26,36° 

Indexek szélső értékei 

-10  h  10; 

-11 k 11; 

-12  l  12 

-7  h  7; 

-9 k 9; 

-20  l  20 

Gyűjtött reflexiók száma 24226 12443 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,997 0,990 

Független reflexiók száma 2710 [R(int) =0,0371] 3040 [R(int) =0,0573] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2s(I)) 2577 2443 

adat / megkötések/ paraméterek 2710 /0 /200 3040 /1 /200 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,094 1,076 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0294, 

wR2 = 0,0742 

R1 = 0,0454, 

wR2 = 0,0818 

végső jósági tényezők, (R) értékek (min 
den adatra) 

R1 = 0,0307, 
wR2 = 0,0751 

R1 = 0,0622, 
wR2 = 0,0874 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,26 és  0,24 0,20 és -0,16 
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Kristálytani adatok I.1b I.2b 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C19H19NO2S C19H19NO2S 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 325,41 325,41 

Mérési hőmérséklet (K) 100(2) 93(2) 

Röntgensugárzás Mo-K Cu-K 

Kristálytani rendszer monoklin rombos 

Tércsoport P21/n P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 12,9550(4) 7,75740(10) 

b (Å) 7,1696(2) 11,3316(2) 

c (Å) 18,6157(8) 17,9221(3) 

α (°) 90,00 90,00 

β (°) 109,082(2) 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 1634,1(2) 1575,4 (1) 

Z 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,323 1,372 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,207 1,897 

F(000) 688 688 

Kristály színe színtelen sárga 

Kristály alakja hasáb darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,25 x 0,15 x 0,10 0,71 x 0,65 x 0,54 

Használt abszorpció korrekciós módszer empirikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,982 és 0,831 0,60 és 0,42 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 2,32  26,35° 6,92  66,55° 

Indexek szélső értékei 

-16  h  16; 

-8 k 8; 

-23  l  23 

-9  h  6; 

-13 k 13; 

-20  l  21 

Gyűjtött reflexiók száma 32297 12715 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,999 0,995 

Független reflexiók száma 3324 [R(int) =0,0795] 2748 [R(int) =0,0327] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2s(I)) 2637 2707 

adat / megkötések/ paraméterek 3324 /3 /222 2748 /0 /210 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,045 1,063 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0444,  

wR2 = 0,0848 

R1 = 0,0270,  

wR2 = 0,0697 

végső jósági tényezők, (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,0634,  

wR2 = 0,0919 

R1 = 0,0275,  

wR2 = 0,0699 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,27 és -0,38 0,20 és -0,24 
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Kristálytani adatok I.1c I.2c 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C18H16ClNO2S C18H16ClNO2S 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 345,83 345,83 

Mérési hőmérséklet (K) 293(2) 99(2) 

Röntgensugárzás Mo-K Mo-K 

Kristálytani rendszer monoklin rombos 

Tércsoport P21/n P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 12,699(2) 8,005(4) 

b (Å) 7,2028(9) 10,923(3) 

c (Å) 18,542(3) 18,797(7) 

α (°) 90,00 90,00 

β (°) 108,578(6) 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 1607,6(4) 1643,5(1) 

Z 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,429 1,398 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,376 0,368 

F(000) 720 720 

Kristály színe színtelen színtelen 

Kristály alakja lap darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,30 x 0,25 x 0,08 0,45 x 0,30 x 0,30 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,9705 és 0,8955 0,8976 és 0,8519 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 3,06    27,48° 3,15    27,48° 

Indexek sz 

élső értékei 

-16 h 16; 

-9  k 9; 

-24  l  24 

-10 h 9; 

-14  k 14; 

-24  l  24 

Gyűjtött reflexiók száma 59115 13178 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,999 0,997 

Független reflexiók száma 3690 [R(int) =0,0467] 3758 [R(int) =0,0573] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2s(I)) 3325 3543 

adat / megkötések/ paraméterek 3690 /0 /209 3758 /0 /210 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,096 1,257 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0313 

wR2 = 0,0750 

R1 = 0,0496 

wR2 = 0,1148 

végső jósági tényezők, (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,0352 

wR2 = 0,0769 

R1 = 0,0517 

wR2 = 0,1162 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,37 és -0,20 0,50 és -0,80 
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Kristálytani adatok I.3 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C20H20ClNO4S 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 405,88 

Mérési hőmérséklet (K) 98(2) 

Röntgensugárzás Cu-K 

Kristálytani rendszer monoklin 

Tércsoport P21/c 

Elemi cella méretei     a (Å) 15,2508(4) 

b (Å) 9,1719(3) 

c (Å) 14,8923(4) 

α (°) 90,00 

β (°) 115,920(2) 

 

γ (°) 
90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 1873,6(1) 

Z 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,439 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 3,077 

F(000) 848 

Kristály színe sárga 

Kristály alakja darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,30 x 0,10 x 0,06 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,8369 és 0,4588 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,6166,59° 

Indexek szélső értékei 

-18  h  16; 

-10 k 10; 

-17  l  17 

Gyűjtött reflexiók száma 12566 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,967 

Független reflexiók száma 3194 [R(int) =0,0746] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2s(I)) 1795 

adat / megkötések/ paraméterek 3194 /0 /247 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,193 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0729,  

wR2 = 0,1690 

végső jósági tényezők, (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,1311,  

wR2 = 0,2473 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,72 és -0,61 
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2 DROTAVERIN kristályosítási körülményei és egykristálydiffrakciós adatai 

2. Előállítás: 

1: 1-t (1.6 g; 3.69 mmol) és szalicilsavat (0.53 g, 3.8 mmol, 1.03 eqv.) adagoltunk kis 

részletekben vízhez (20 ml) szobahőmérsékleten (294 K). Az oldhatóságot melegítéssel 

fokoztuk (358K). Az oldatot lassan hűtöttük le (2-3 óra alatt). Egy órával a hűtés megindítása 

után kis kristályok jelentek meg. 

1a (1: 1-propanol 2:1): 1-t (20 mg, 0.0461 mmol) adagoltunk kis részletekben 1-propanolhoz 

(0.5 mL), 323K-re melegítettük az oldatot a gócok feloldása érdekében. Az oldatot 

visszahűtöttük szobahőmérsékletre és gőzdiffúziós módszerrel dietil étert adtunk (5-10 ml) a 

külső zárt gőztérbe. Egy-két nappal később sárga kristályok jelentek meg az ampullában. 

1b (1: 2-propanol 2:1): 1-t (20 mg, 0.0461 mmol) adagoltunk kis részletekben 2-propanolhoz 

(1.0 mL), 323K-re melegítettük az oldatot a gócok feloldása érdekében. Az oldatot 

visszahűtöttük szobahőmérsékletre és egy-két órával később sárga kristályok jelentek meg az 

ampullában. 

1c (1: 1-butanol 2:1): 1-t (20 mg, 0.0461 mmol) adagoltunk kis részletekben n-butanolhoz 

(0.5 mL), továbbiakban az 1a-ban leírt módszert követtük. 

1d (1: 2-metil-2-butanol 2:1): 1-t (32 mg, 0.0737 mmol) adagoltunk kis részletekben t-

butanolhoz (2 mL). A hőmérsékletet 313 és 323K között oszcilláltattuk. Ezzel a módszerrel 

jobban mérhető kristályokat kaptunk az ampulla nyakán, mint a lassú hűtéssel. A kristályok 

színe sárga volt. 

1e (1: 1-pentanol 2:1): 1-t (30 mg, 0.0691 mmol) adagoltunk kis részletekben n-pentanolhoz 

(1.5 mL), továbbiakban az 1a-ban leírt módszert követtük. 

1f (1: 2-pentanol 2:1): 1-t (20.5 mg, 0.0472 mmol) adagoltunk kis részletekben 2-pentanolhoz 

(2 mL), továbbiakban az 1a-ban leírt módszert követtük. 

1g (1: etilénglikol 2:1):  1-t (32.3 mg, 0.0744 mmol) adagoltunk lassan etilénglikolhoz (0.2 

mL), továbbiakban az 1a-ban leírt módszert követtük. 

1h (1: karbamid 2:1): 1-t (39.2 mg, 0,0903 mmol) és karbamidot ( 5.6 mg, 0.0933 mmol, 1.03 

eqv.) adagoltunk kis részletekben 1,3-propándiolhoz (0.5 mL), továbbiakban az 1b-ben leírt 

módszert követtük. 

1i (1: fluorecetsav 2:1): 1-t (20 mg, 0,0461 mmol) adagoltunk kis részletekben 

fluorecetsavhoz (~10 μL) és acetonhoz (40 μL). Pár nappal később sárga kristályok 

keletkeztek az ampullában. 
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1j (1: brómecetsav 1:1): 1-t (20 mg, 0,0461 mmol) és egy spatulányi brómecetsavat (~10 mg) 

adagoltunk kis részletekben acetonhoz (200 μL). Pár nappal később sárga kristályok nőttek az 

ampullában*. 

1k (1: propánsav 1:1): 1-t (10.6 mg, 0.0244 mmol) adagoltunk kis részletekben propánsavhoz 

(2.0 mL), továbbiakban az 1b-ben leírt módszert követtük. 

1l (1: tejsav 1:1): 1-t (544.4 mg, 1.254 mmol) adagoltunk kis részletekben tejsavhoz (0.5 mL), 

továbbiakban az 1b-ben leírt módszert követtük. 

1m (1: 1-(hidroperoximetil)-4-metilbenzol 1:1): 1-t (21.4 mg, 0.0493 mmol) adagoltunk kis 

részletekben p-xilolhoz (1.0 mL) , továbbiakban az 1b-ben leírt módszert követtük.** 

2 (1: ecetsav: víz 1:1:1): 1-t (244 mg, 0.562 mmol) adagoltunk kis részletekben ecetsavhoz 

(1.0 mL), továbbiakban az 1b-ben leírt módszert követtük. 

3 (1: maleinsav 2:4): 1-t (203.9 mg, 0.470 mmol) és maleinsavat (475.9 mg, 4.099 mmol, 8.72 

eqv.) adagoltunk kis részletekben vízhez (1.0 mL), továbbiakban az 1b-ben leírt módszert 

követtük. 

4 (1: oxálsav 1:2): 1-t (20.8 mg, 0.0479 mmol) és oxálsavat (5.8 mg, 0.0644 mmol, 1.34 eqv.) 

adagoltunk kis részletekben butánonhoz (0.5 mL) lassan adagolva szobahőmérsékleten 

(294K). Az oldószer lassan elpárolgott és pár héttel később sárga kristályok jelentek meg az 

ampullában. 

5 (1: trifluorecetsav 1:3): 1-t (20 mg, 0.0461 mmol) adagoltunk kis részletekben 

trifluorecetsavhoz (~200 μL). Pár nappal később átlátszó kristályok jelentek meg a barna 

olajban. 

1 másik kristályosítási módszere: 1-t (9 mg, 0.0207 mmol) adagoltunk kis részletekben 

acetonhoz (3.0 mL), továbbiakban az 1a-ben leírt módszert követtük. 

*Az 1j kristályosítása során a klorid anion bróm anionra cserélődött. Bróm aniont nem 

használtam kristályosításhoz, a brómecetsav bomlása során keletkezett
98

. 

** Több kristály elemi celláját is megmértük, két kristály szerkezetét meghatároztuk, és 

ugyanabból az üvegből megismételtük a kristályosítást, hasonló eredménnyel. Új p-xilol 

oldószer esetén illetve m- vagy o-xilol oldószerrel sem tapasztalunk kristálykiválást. 
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20. táblázat: A vizsgált drotaverin szerkezeteinek röntgendiffrakciós finomítási adatai. 

Kristálytani adatok 1 1a 1b 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
C24H32NO4, Cl 

 

2(C24H32O4N, Cl),  

C3H8O 

2(C24H32O4N, Cl),  

C4H10O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 433,96 928,01 928,01 

Mérési hőmérséklet (K) 294(2) 117(2) 294(2) 

Röntgensugárzás Cu-K Mo-K Mo-K 

Kristálytani rendszer monoklin triklin triklin 

Tércsoport P21/c P-1 P-1 

Elemi cella méretei     a (Å) 5,073(4) 12,111(2) 12,17(7) 

b (Å) 11,1500(9) 14,136(3) 14,37(7) 

c (Å) 43,0678(9) 15,729(3) 15,66(7) 

α (°) 90,00 81,013(4) 81,7(3) 

β (°) 96,748(9) 89,590(4) 89,6(3) 

γ (°) 0,00 71,067(4) 70,6(3) 

Elemi cella térfogata (Å3) 2419,2(19) 2513,1(8) 2554(22) 

Z 4 2 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,191 1,226 1,207 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,622 0,185 0,182 

F(000) 928 996 996 

Kristály színe színtelen sárga sárga 

Kristály alakja penge alak prizma prizma 

Kristály mérete (mm) 0,70 x 0,30 x 0,03 0,15 x 0,10 x 0,05 0,25 x 0,15 x 0,05 

Használt abszorpció korrekciós módszer többoldalú elemzés numerikus empirikus 

Max. és min. transzmisszió 0,953 és 0,397 0,922 and 0,907 0,991 és 0,956 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 4,10 50,42 3,02 20,82 3,04 20,81 

Indexek szélső értékei 

0  h  5; 

-7 k 11; 

-42  l  37 

-12  h  12; 

-14 k 14; 

-15  l  15 

-11  h  12; 

-14 k 14; 

-15  l  15 

Gyűjtött reflexiók száma 2748 5176 11714 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,782 0,983 0,979 

Független reflexiók száma 1959 [R(int) =0,0738] 5176 [R(int) =0,0000] 5252 [R(int) =0,1159] 

2nál erősebb  

reflexiók száma (I>2(I)) 
1468 2693 3139 

adat / megkötések/ paraméterek 1959 /0 /264 5176 /0 /556 5252 /0 /557 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,174 1,108 1,070 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,1263, 

wR2 = 0,2545 

R1 = 0,1144,  

wR2 = 0,2970 

R1 = 0,1030, 

wR2 = 0,2840 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,1623, 

wR2 = 0,2680 

R1 = 0,1927, 

wR2 = 0,3615 

R1 = 0,1683, 

wR2 = 0,3338 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,29 és -0,26 0,60 és -0,45 0,56 és -0,56 
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Kristálytani adatok 1c 1d 1e 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
2(C24H32O4N, Cl),  

C3H8O 

2(C24H32NO4, Cl),  

C4H10O 

2(C24H32NO4, Cl),  

C4,25H10,5O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 942,03 942,03 945,54 

Mérési hőmérséklet (K) 120(2) 113(2) 125(2) 

Röntgensugárzás Cu-K Mo-K Mo-K 

Kristálytani rendszer triklin triklin triklin 

Tércsoport P-1 P-1 P-1 

Elemi cella méretei     a (Å) 12,002(2) 12,3203(3) 12,387(5) 

b (Å) 14,390(2) 14,1287(4) 14,271(6) 

c (Å) 15,623(3) 16,0231(4) 15,745(6) 

α (°) 97,937(10) 79,988(1) 80,457(7) 

β (°) 91,178(10) 88,654(1) 88,606(7) 

γ (°) 108,507(8) 69,155(1) 69,585(8) 

Elemi cella térfogata (Å3) 2528,2(7) 2564,65(12) 2570,7(18) 

Z 2 2 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,237 1,220 1,222 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,605 0,182 0,182 

F(000) 1012 1012 1016 

Kristály színe sárga sárga sárga 

Kristály alakja prizma prizma prizma 

Kristály mérete (mm) 0,15 x 0,10 x 0,05 0,25 x 0,15 x 0,05 0,70 x 0,60 x 0,50 

Használt abszorpció korrekciós módszer empirikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,924 és 0,795 0,991  és 0,956 0,944 és 0,896 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,56 44,49 3,00 25,03 3,06 26,37 

Indexek szélső értékei 

-10  h  10; 

-13 k 13; 

-13  l  13 

-14  h  14; 

-16 k 16; 

-19  l  19 

-15  h  15; 

-17 k 17; 

-19  l  19 

Gyűjtött reflexiók száma 17315 60753 75334 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,911 0,998 0,997 

Független reflexiók száma 3612 [R(int) =0,0986] 9041 [R(int) =0,0701] 10495 [R(int) =0,0634] 

2nál erősebb  

reflexiók száma (I>2(I)) 
2153 6559 7893 

adat / megkötések/ paraméterek 3612 /0 /561 9041 /0 /586 10495 /0 /603 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,419 1,173 1,081 

 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 

R1 = 0,1423, 

wR2 = 0,3651 

R1 = 0,0551, 

wR2 = 0,1204 

R1 = 0,0623, 

wR2 = 0,1721 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,1874, 

wR2 = 0,4070 

R1 = 0,0847, 

wR2 = 0,1648 

R1 = 0,0812, 

wR2 = 0,1829 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,44 és -0,38 0,63 és -0,57 0,77 és -0,66 



88 

 

 

Kristálytani adatok 1f 1g 1h 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
2(C24H32NO4, Cl),  

C5H12O 

2(C24H32NO4, Cl),  

C2H6O2 

2(C24H32NO4, Cl), 

CH4N2O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 956,06 929,98 927,97 

Mérési hőmérséklet (K) 116(2) 105(2) 294(2) 

Röntgensugárzás Mo-K Mo-K Cu-K 

Kristálytani rendszer triklin triklin triklin 

Tércsoport P-1 P-1 P-1 

Elemi cella méretei     a (Å) 12,4689(5) 12,0919(2) 12,2028(6) 

b (Å) 14,5613(6) 14,1487(3) 14,1724(6) 

c (Å) 15,6220(7) 15,5701(3) 15,7560(7) 

α (°) 81,2610(10) 98,157(1) 81,113(2) 

β (°) 88,5630(10) 90,127(1) 89,605(2) 

γ (°) 67,2350(10) 109,505(1) 70,171(2) 

Elemi cella térfogata (Å3) 2583,30(19) 2482,02(8) 2529,5(2) 

Z 2 2 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,229 1,244 1,218 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,182 0,188 1,610 

F(000) 1028 996 992 

Kristály színe sárga sárga sárga 

Kristály alakja prizma prizma darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,30 x 0,25 x 0,15 0,45 x 0,25 x 0,10 0,20 x 0,20 x 0,15 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,973 és 0,948 0,981 és 0,920 0,794 és 0,739 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 2,93 23,82 3,00 25,03 6,51 50,44 

Indexek szélső értékei 

-14  h  14; 

-16 k 16; 

-17  l  17 

-14  h  14; 

-16 k 16; 

-17  l  18 

-11  h  12; 

-14 k 14; 

-15  l  13 

Gyűjtött reflexiók száma 7920 64096 14874 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,998 0,993 0,933 

Független reflexiók száma 7920 [R(int) =0,0000] 8708 [R(int) =0,0306] 4937 [R(int) =0,1416] 

2nál erősebb  

reflexiók száma (I>2(I)) 
6255 7403 1756 

adat / megkötések/ paraméterek 7920 /16 /616 8708 /0 /578 4937 /330 /535 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,098 1,059 0,929 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0794, 

wR2 = 0,2760 

R1 = 0,0368, 

wR2 = 0,0963 

R1 = 0,0990, 

wR2 = 0,2205 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,0936, 

wR2 = 0,2836 

R1 = 0,0450, 

wR2 = 0,1000 

R1 = 0,2455, 

wR2 = 0,2929 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,75 és -0,50 0,84 és -0,36 0,58 és -0,43 
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Kristálytani adatok 1i 1j 1k 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
2(C24H32NO4, Cl),  

C2HFO2 

C24H32NO4, Br, 

C2H3 BrO2 

C24H32NO4, Cl,  

C3H6O2 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 943,94 617,37 508,03 

Mérési hőmérséklet (K) 295(2) 93(2) 121(2) 

Röntgensugárzás Cu-K Mo-K Mo-K 

Kristálytani rendszer triklin monoklin monoklin 

Tércsoport P-1 P21/c P21/c 

Elemi cella méretei     a (Å) 12,3133(3) 15,0828(15) 15,1436(6) 

b (Å) 14,3786(4) 12,5673(11) 12,2821(5) 

c (Å) 15,9710(4) 16,3178(14) 16,3984(6) 

α (°) 81,207(1) 90,00 90,00 

β (°) 89,450(1) 115,227(3) 115,070(1) 

γ (°) 70,930(1) 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 2638,58(12) 2798,0(4) 2762,68(19) 

Z 2 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,188 1,466 1,221 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,584 2,936 0,178 

F(000) 1004 1264 1088 

Kristály színe sárgás sárgás sárga 

Kristály alakja hasáb hasáb prizma 

Kristály mérete (mm) 0,6 x 0,4 x 0,1 0,60 x 0,30 x 0,30 0,30 x 0,30 x 0,05 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,854 és 0,502 0,622 és 0,483 0,991 és 0,949 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,60 55,09 2,99 24,41 3,00 25,03 

Indexek szélső értékei 
-11  h  13;-15 k 15;-16 

 l  16 

-17  h  17;-14 k 14;-

18  l  18 

-18  h  18;-14 k 14;-

19  l  19 

Gyűjtött reflexiók száma 21062 36712 65168 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,932 0,998 0,998 

Független reflexiók száma 6194 [R(int) =0,0366] 4595 [R(int) =0,0496] 4869 [R(int) =0,1335] 

2nál erősebb  

reflexiók száma (I>2(I)) 
4620 3885 3165 

adat / megkötések/ paraméterek 6194 /4 /577 4595 /0 /337 4869 /0 /317 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,323 1,077 1,020 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0982, 

wR2 = 0,3115 

R1 = 0,0576, 

wR2 = 0,1752 

R1 = 0,0595, 

wR2 = 0,1310 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,1175, 

wR2 = 0,3310 

R1 = 0,0679, 

wR2 = 0,1838 

R1 = 0,1005, 

wR2 = 0,1487 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,76 és -0,42 0,62 és -1,27 0,270 és -0,30 
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Kristálytani adatok 1l 1m 2 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
C24H32NO4, Cl,  

C3H6O3 

C24H32NO4, Cl,  

C8H10O2 

(C24H32NO4), (Cl), 

(C2H4O2), 0,5(H2O) 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 524,03 572,12 503,02 

Mérési hőmérséklet (K) 294(2) 93(2) 295(2) 

Röntgensugárzás Cu-K Cu-K Cu-K 

Kristálytani rendszer monoklin monoklin rombos 

Tércsoport P21/c P21/c Pbca 

Elemi cella méretei     a (Å) 15,2636(3) 15,9541(3) 12,1995(2) 

b (Å) 12,6380(2) 12,7413(2) 15,8987(3) 

c (Å) 16,2329(3) 15,1524(3) 28,6051(5) 

α (°) 90,00 90,00 90,00 

β (°) 114,246(1) 97,571(1) 0,00 

γ (°) 90,00 90,00 0,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 2855,13(9) 3053,27(10) 5548,14(17) 

Z 4 4 8 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,219 1,245 1,204 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,540 1,460 1,550 

F(000) 1120 1224 2152 

Kristály színe sárga sárga sárga 

Kristály alakja prizma prizma hasáb 

Kristály mérete (mm) 0,50 x 0,40 x 0,20 0,20 x 0,20 x 0,05 0,50 x 0,50 x 0,30 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,750 és 0,515 0,931 és 0,759 0,562 és 0,301 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,52 58,90 6,59 46,65 6,52 61,16 

Indexek szélső értékei 

-16  h  16; 

-13 k 14; 

-17  l  17 

-15  h  15; 

-11 k 11; 

-14  l  14 

-10  h  13; 

-13 k 16; 

-32  l  30 

Gyűjtött reflexiók száma 25097 16825 20102 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,989 0,996 0,968 

Független reflexiók száma 4048 [R(int) =0,0238] 2661 [R(int) =0,0703] 4119 [R(int) =0,0466] 

2nál erősebb  

reflexiók száma (I>2(I)) 
3504 1683 3648 

adat / megkötések/ paraméterek 4048 /0 /327 2661 /0 /362 4119 /0 /316 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,085 0,987 1,047 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0629, 

wR2 = 0,1887 

R1 = 0,0781, 

wR2 = 0,2000 

R1 = 0,0482, 

wR2 = 0,1241 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,0693, 

wR2 = 0,1952 

R1 = 0,1126, 

 wR2 = 0,2338 

R1 = 0,0546, 

wR2 = 0,1324 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,61 és -0,40 0,50 és -0,42 0,63 és -0,26 
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Kristálytani adatok 3 4 5 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
C24H32NO4,  C4H3O4, 

C4H4O4 

C24H32NO4, C2HO4, 

0,5(C2H2O4)  

C24H32NO4, C2F3O2, 

2(C2HF3O2) 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 629,64 532,55 739,58 

Mérési hőmérséklet (K) 93(2) 294(2) 103(2) 

Röntgensugárzás Cu-K Mo-K Mo-K 

Kristálytani rendszer triklin triklin triklin 

Tércsoport P-1 P-1 P-1 

Elemi cella méretei     a (Å) 9,1386(2) 5,4990(1) 8,5130(4) 

b (Å) 11,0902(2) 12,2163(2) 14,0926(7) 

c (Å) 34,0400(6) 20,3005(2) 15,9465(6) 

α (°) 85,245(1) 94,051(3) 115,157(3) 

β (°) 85,664(1) 94,802(3) 101,428(2) 

γ (°) 65,715(1) 95,744(2) 96,044(1) 

Elemi cella térfogata (Å3) 3130,54(10) 1347,82(4) 1658,13(13) 

Z 4 2 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,336 1,312 1,481 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,859 0,100 0,142 

F(000) 1336 566 764 

Kristály színe sárga sárga barnás sárga 

Kristály alakja prizma prizma prizma 

Kristály mérete (mm) 0,50 x 0,50 x 0,15 0,35 x 0,25 x 0,05 0,50 x 0,40 x 0,35 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,883 és 0,677 0,995 és 0,966 0,956 és 0,930 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,53 58,93 2,02 23,25 3,02 31,00 

Indexek szélső értékei 

-10  h  9; 

-12 k 12; 

-37  l  37 

-6  h  6; 

-13 k 13; 

-22  l  22 

-12  h  12; 

-20 k 20; 

-23  l  23 

Gyűjtött reflexiók száma 34288 20354 70359 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,918 0,998 0,981 

Független reflexiók száma 8251 [R(int) =0,0536] 3854 [R(int) =0,0403] 10369 [R(int) =0,0483] 

2nál erősebb  

reflexiók száma (I>2(I)) 
6167 3340 8554 

adat / megkötések/ paraméterek 8251 /0 /811 3854 /0 /352 10369 /9 /476 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,129 1,186 1,071 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0728,                   

wR2 = 0,1612 

R1 = 0,0502,                      

wR2 = 0,1230 

R1 = 0,0661,                       

wR2 = 0,1663 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,0892,                    

wR2 = 0,1656 

R1 = 0,0618,                             

wR2 = 0,1391 

R1 = 0,0778,                              

wR2 = 0,1753 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,37 és -0,30 0,28 és -0,17 1,52 és -1,14 
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21. táblázat: A PLATON program K.P.I. részének számolási eredményét az alábbi táblázatba 
mutatom be. Az üreg nagyságát oldószerrel és oldószer nélkül is kiszámítottuk. A packing index 
számolásához, csak a major populációkat hagytuk meg. 

 

Elemi cella 

térfogata  (A3) Tércsoport 

Üreg mérete 

oldószerrel (A3) 

Kitöltött térfogat 

(packing index) (%) 

Oldószer nélküli üreg 

mérete (A3) 

Számolt sűrűség 

(Mg/m3) 

1 2419,2(19) P 21/c - 64,0 - 1,191 

1a 2513,1(8) P -1 18 67,3 296 1,226 

1b 2554(22) P -1 18 66,0 306 1,207 

1c 2528,2(7) P -1 - 68,1 345 1,237 

1d 2564,65(12) P -1 - 67,4 330 1,220 

1e 2570,7(18) P -1 - 67,0 294 1,222 

1f 2583,30(19) P -1 - 67,9 386 1,229 

1g 2482,02(8) P -1 - 67,7 268 1,244 

1h 2529,5(2) P -1 64 65,4 270 1,218 

1i 2638,58(12) P -1 14 63,9 316 1,188 

1j 2798,0(4) P 21/c - 66,7 564 1,466 

1k 2762,68(19) P 21/c - 66,5 550 1,221 

1l 2855,13(9) P 21/c - 64,4 606 1,219 

1m 3053,27(10) P 21/c 46 67,9 931 1,245 

2 5548,14(17) P b c a - 65,7 1076 1,204 

3 3130,54(10) P -1 16 69,5 1140 1,336 

4 1347,82(4) P -1 - 67,7 281 1,312 

5 1658,13(13) P -1 - 68,8 694 1,481 
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22. táblázat: A pszeudó inverzós centrum helyének kiszámítása a 3 kristályszerkezetben. 

drotaverin 

mulekula 

atomjának 

helyzete az elemi 

cellában 

1. drotaverin mulekula 2. drotaverin mulekula 

Két drotaverin molekula 

azonos atomjainak 

átlagértéke 

Xfrac + ESD Yfrac + ESD Zfrac + ESD Xfrac + ESD Yfrac + ESD Zfrac + ESD 

a 

cellaél 

b 

cellaél 

c 

cellaél 

O1 0,3837(3) 0,7698(3) 0,44183(8) 0,6157(3) 0,2341(3) 0,05722(8) 0,500 0,502 0,250 

O2 0,1797(3) 0,7230(3) 0,48903(8) 0,8209(3) 0,2824(3) 0,01081(8) 0,500 0,503 0,250 

O3 0,6599(4) 0,6919(3) 0,27750(9) 0,2972(4) 0,2888(3) 0,20796(9) eltérő molekularészlet 

O4 0,3864(4) 0,6981(3) 0,26138(8) 0,5527(4) 0,2847(3) 0,23800(8) 0,470 0,491 0,250 

N1 0,6880(4) 0,1773(3) 0,42671(9) 0,3055(4) 0,8255(3) 0,07271(9) 0,497 0,501 0,250 

C2 0,6576(5) 0,2983(4) 0,41390(11) 0,3364(5) 0,7040(4) 0,08558(11) 0,497 0,501 0,250 

C3 0,5362(5) 0,4073(4) 0,43482(11) 0,4608(5) 0,5962(4) 0,06503(11) 0,499 0,502 0,250 

C4 0,5249(5) 0,5378(4) 0,42750(11) 0,4721(5) 0,4654(4) 0,07185(11) 0,499 0,502 0,250 

C5 0,4061(5) 0,6401(4) 0,44654(11) 0,5925(5) 0,3639(4) 0,05293(11) 0,499 0,502 0,250 

C6 0,2943(5) 0,6141(4) 0,47308(11) 0,7050(5) 0,3907(4) 0,02681(11) 0,500 0,502 0,250 

C7 0,3067(5) 0,4857(4) 0,48043(11) 0,6927(5) 0,5197(4) 0,01992(11) 0,500 0,503 0,250 

C8 0,4270(5) 0,3809(4) 0,46142(11) 0,5703(5) 0,6227(4) 0,03878(11) 0,499 0,502 0,250 

C9 0,4390(5) 0,2414(4) 0,46720(12) 0,5562(5) 0,7637(4) 0,03312(12) 0,498 0,503 0,250 

C10 0,6135(5) 0,1451(4) 0,46354(11) 0,3809(5) 0,8590(4) 0,03613(12) 0,497 0,502 0,250 

C11 0,7537(5) 0,3210(4) 0,37825(11) 0,2362(5) 0,6834(4) 0,12049(11) 0,495 0,502 0,249 

C12 0,6530(5) 0,4182(4) 0,34670(11) 0,3274(5) 0,5787(4) 0,15172(11) 0,490 0,498 0,249 

C13 0,7070(5) 0,5099(4) 0,32748(12) 0,2666(5) 0,4853(4) 0,16591(12) 0,487 0,498 0,247 

C14 0,6159(5) 0,6010(4) 0,29900(12) 0,3458(5) 0,3874(4) 0,19388(12) 0,481 0,494 0,246 

C15 0,4691(5) 0,6025(4) 0,28910(12) 0,4855(5) 0,3826(4) 0,20950(11) 0,477 0,493 0,249 

C16 0,4177(5) 0,5098(4) 0,30779(12) 0,5451(5) 0,4759(4) 0,19553(12) 0,481 0,493 0,252 

C17 0,5100(5) 0,4188(4) 0,33621(12) 0,4652(5) 0,5737(4) 0,16657(11) 0,488 0,496 0,251 

C18 0,4915(5) 0,8011(4) 0,41399(12) 0,5042(5) 0,2025(4) 0,08381(12) 0,498 0,502 0,249 

C19 0,4400(6) 0,9486(4) 0,41371(13) 0,5538(5) 0,0551(4) 0,08283(13) 0,497 0,502 0,248 

C20 0,0652(5) 0,7033(4) 0,51758(12) 0,9368(5) 0,3031(4) -0,01729(12) 0,501 0,503 0,250 

C21 -0,0486(5) 0,8382(4) 0,53051(13) 1,0504(5) 0,1684(4) -0,03031(13) 0,501 0,503 0,250 

C22 0,8063(6) 0,6994(5) 0,28538(14) 0,1652(6) 0,2821(5) 0,18837(14) eltérő molekularészlet 

C23 0,7870(6) 0,7824(5) 0,31960(15) 0,1431(6) 0,1613(5) 0,20523(16) eltérő molekularészlet 

C24 0,2284(5) 0,7102(4) 0,25400(13) 0,7093(5) 0,2616(4) 0,24948(13) 0,469 0,486 0,252 

C25 0,1521(6) 0,8331(4) 0,22755(14) 0,7673(6) 0,1381(4) 0,27645(14) 0,460 0,486 0,252 

      Középérték 0,491 0,499 0,250 

    Hiba (ESD)     0,012 0,005 0,001 

    A pszeudoinverziós centrum helye 1/2 1/2 1/4 
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23. táblázat: A kristályrácsban lévő drotaverin molekulák kinolin csoportjai közötti távolságok 

összefoglaló táblázata. 

  fenil gyűrűk középpontjának távolsága* 

(Å) 

kinolin gyűrűk középpontjának távolsága* 

(Å) 

a két szomszédos kinolin gyűrű 

térbeli beállása 

1 5,073 4,483 azonos 

1a 3,421 4,238 ellenkező 

  3,555 4,163 ellenkező 

1b 3,452 4,234 ellenkező 

  3,571 4,168 ellenkező 

1c 3,407 4,350 ellenkező 

  3,691 4,004 ellenkező 

1d 3,405 4,379 ellenkező 

  3,470 4,228 ellenkező 

1e 3,403 4,370 ellenkező 

  3,584 4,289 ellenkező 

1f 3,386 4,429 ellenkező 

  3,554 4,230 ellenkező 

1g 3,438 4,223 ellenkező 

  3,532 4,089 ellenkező 

1h 3,428 4,306 ellenkező 

  3,531 4,162 ellenkező 

1i 3,529 4,357 ellenkező 

  3,638 4,414 ellenkező 

1j 3,476 4,392 ellenkező 

1k 3,449 4,406 ellenkező 

1l 3,537 4,482 ellenkező 

1m 3,609 4,047 ellenkező 

2 3,724 4,542 ellenkező 

3 3,541 4,398 ellenkező 

  3,533 4,421 ellenkező 

4 5,499 - ellenkező 

5 4,847 - ellenkező 

* a vizsgált fenil- és kinolin gyűrűpárok síkjai által bezárt szög mindig 0°, a közöttük lévő inverziós centrum miatt 
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  C10...O1 (Å) C10-H10A-O1 (Å) H10A-O1 (Å) C10...O2 (Å) C10-H10A-O2 (Å) H10A-O2 (Å) 

1 - - - - - - 

1a 3,378 145,5 2,516 3,469 129,8 2,751 

  3,459 146,1 2,592 3,378 136,0 2,595 

1b 3,416 145,8 2,570 3,487 132,0 2,762 

  3,508 145,2 2,667 3,416 133,0 2,672 

1c 3,323 142,8 2,480 3,564 132,1 2,824 

  3,541 154,0 2,623 3,335 133,1 2,579 

1d 3,355 145,4 2,492 3,622 128,9 2,918 

  3,387 145,4 2,525 3,388 133,0 2,635 

1e 3,353 144,6 2,497 3,627 129,0 2,922 

  3,698 136,9 2,913 3,533 127,8 2,839 

1f 3,743 126,7 3,067 3,352 142,8 2,510 

  3,467 143,9 2,616 3,370 138,5 2,563 

1g 3,443 145,1 2,583 3,409 133,0 2,655 

  3,405 149,2 2,517 3,338 135,7 2,558 

1h 3,404 145,3 2,561 3,511 131,5 2,792 

  3,433 146,4 2,582 3,365 136,2 2,597 

1i 3,454 146,4 2,603 3,558 133,4 2,821 

  3,496 - - 3,335 - - 

1j 3,326 148,3 2,443 3,892 122,5 3,269 

1k 3,346 144,9 2,448 3,649 126,7 2,971 

1l 3,482 142,6 2,661 3,655 133,2 2,923 

1m 3,438 152,0 2,533 3,388 136,6 2,600 

2* 3,631 159,0 2,708 3,707 132,5 2,981 

3 3,436 140,8 2,612 3,383 142,7 2,543 

  3,416 141,1 2,587 3,414 140,7 2,589 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

* C9-H9b…O1 hidrogénhíd található meg. A C10-H10A az O2 karbonsav felé fordul: 

H10A...O2 távolság: 2,449(1)Å; C10 ... O2 távolság 3,318(1) Å; C10-H10A- O2 kötésszög: 149(1) ° 
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24. táblázat: Az aszimmetrikus egységben található drotaverin molekulák C2-C11-C12-C13 atomjaira 

illesztett torziós szögének értékei abszolút értékben az inverziós centrum jelenléte miatt (40. ábra). A 

krisztallográfiai egységben két drotavarin jelenléte esetén azok összege is szerepel. 

  

drotaverin 1 

 torziós szöge (°) 

drotaverin 2 

 torziós szöge (°) 

Torziós szögek 

összege (°) 

1 134    

1a 156 49 205 

1b 152 49 201 

1c 153 44 197 

1d 158 47 205 

1e 155 49 204 

1f 155 49 204 

1g 151 51 202 

1h 153 51 204 

1i 154 49 203 

1j 144    

1k 143    

1l 142    

1m 167    

2 155    

3** 139 133 272 

4 133    

5 102    

6a* 149 45 194 

6b* 158 43 201 

6c* 143    

6d*,** 51    

Átlag 143 55  208 

Szórás 24 25  21 

*   A 6a-6d szerkezeteket Simon Kálmán és munkatársai állították elő
96,97

.
 

** Átlag és szórás számoláshoz  a kiugró 3 és 6d* szerkezeteket is használtam. 
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3 Organokatalizátorok kristályosítási körülményei és egykristálydiffrakciós 

adatai 

 

Az összes organokatalizátort Soós Tibor és munkatársai állították elő a Magyar Tudományos 

Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézetében. A kinidin (III) 

és kinin (IV) alapú organokatalizátort
127

 az irodalomban elsőként Soós és munkatársai írták 

le. 

 

 

1-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((6-metoxikinolin-4-il)(5-vinilkinuklidin-2-

il)metil)tiokarbamid 

III.  vegyület:  C3:R, C4:S, C8:R, C9:R, kinidin alapú organokatalizátor 

IV.  vegyület: C3:R, C4:S, C8:S, C9:S kinin alapú organokatalizátor 

 

3. Előállítás: 

III.1: III-t (15 mg, 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben t-butanolhoz (2 mL). A 

hőmérsékletet 313 és 323K között oszcilláltattuk. Mérhető minőségű és méretű kristályokat 

kaptunk az ampulla nyakán egy hónap elteltével. A kristályok színe átlátszó volt. 

III.2: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben vízhez. Vízben forralva a 

folyadék felszínén található fehér por más állagot vett fel, mely oldatot 1 óra alatt lehűtve 

fehéres kristályokat eredményezett. A kristályok színe átlátszó volt, fehér porral a 

felszínükön.  

III.3-III.8: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben metanolhoz (1 mL). Az 

oldószer lassan elpárolgott és pár nappal később átlátszó kristályok jelentek meg az ampulla 

oldatában. 

III.9: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben etanolhoz (1 mL). Az oldószer 

lassan elpárolgott és pár nappal később átlátszó kristályok jelentek meg az ampullában. 
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III.10: III-t (10 mg; 0,017 mmol) adagoltunk kis részletekben etilénglikolhoz (1 mL). Az 

oldatot felmelegítettük 313K-re, majd 6 óra alatt lehűtöttük. Átlátszó kristályok jelentek meg 

az oldatban. 

III.11: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben 1-propanolhoz (1 mL). Az 

oldatot felmelegítettük, lehűtöttük. Az oldószer lassan elpárolgott és egy héttel később 

átlátszó kristályok jelentek meg az ampullában. 

III.12: III-t (10 mg, 0,017 mmol) adagoltunk kis részletekben 2-propanolhoz (1 mL). A 

hőmérsékletet 313 és 323K között oszcilláltattuk. Mérhető kristályokat kaptunk az ampulla 

nyakán egy hónap elteltével. A kristályok színe átlátszó volt. 

III.13- III.14: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben acetilacetonhoz (2 mL). 

Az oldatot hagytuk párologni. Átlátszó kristályok jelentek meg pár nappal később az 

oldatban. 

III.15: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben etil-acetáthoz (1 mL). Az 

oldatot parafilmmel lezártuk, és hagytuk párologni. Az oldat nagyon lassan betöményedett, és 

a nagy sűrűségű oldatból pár hét alatt egy átlátszó színű kristály nőtt.   

III.16: III-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben 2-acetilbutirolaktonhoz (1 

mL) , továbbiakban a III.11-ben leírt módszert követtük. 

III.17- III.18: III-t (20 mg; 0,034 mmol) oldottunk fel pár csepp acetonban (~0,04 mL), 

továbbiakban a III.11-ben leírt módszert követtük. 

III.19: III-t (15 mg; 0,025 mmol) és naftalindikarbonsavanhidridet (10 mg; 0,054 mmol) 

adagoltunk kis részletekben acetonhoz (0,5 mL) és metanolhoz (0,5 mL).Pár nappal később 

kristályok jelentek meg. 

III.20: III-t (14 mg; 0,024 mmol) és ftálsavanhidridet (8,1 mg; 0,055 mmol, 1,1 eq.) 

adagoltunk kis részletekben acetonhoz (0,2 mL) és metanolhoz (0,26 mL). A beszáradt mintát 

egy hét elteltével újra feloldottuk acetonban (0,2 mL) és metanolban (0,26 mL). Egy nappal 

később átlátszó kristályok nőttek az oldatból. 

III.21: A III.20-es oldatot több réteg parafilmmel lezárva fél évig állni hagytuk a hűtőben 

277K-en. 

III.22: III-t (10 mg; 0,017 mmol) és ftálsavanhidridet (6,5 mg; 0,044 mmol) adagoltunk kis 

részletekben 10% vizet tartalmazó metanolhoz (0,2 mL), továbbiakban a III.11-ben leírt 

módszert követtük. 

III.23: III-t (23,3 mg; 0,039 mmol) és 2,6-piridindikarbonsavet (14,2 mg; 0,085 mmol) 

adagoltunk kis részletekben metanolhoz (0,2 mL). Az oldatot felmelegítettük, majd hagytuk 
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lehűlni. Betöményedett, és a nagy sűrűségű oldatból pár hét alatt egy átlátszó színű kristály 

nőtt. 

III.24: III-t (23,3 mg; 0,039 mmol) és 2,6-piridindikarbonsavat (14,2 mg; 0,085 mmol) 

adagoltunk kis részletekben 10% vizet tartalmazó metanolhoz (0,2 mL), továbbiakban a 

III.11-ben leírt módszert követtük. 

IV.1: IV-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben etanolhoz (1 mL). Az oldószer 

lassan elpárolgott és pár nappal később átlátszó kristályok jelentek meg az oldatban. 

IV.2: IV-t (15 mg; 0,025 mmol) adagoltunk kis részletekben propanolhoz (0,2 mL). Az 

oldatot felmelegítettem, majd egy nap alatt lehűtöttem. Egy nappal később átlátszó hatszög 

alakú, lapos kristályok jelentek meg az oldatban. 
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25. táblázat: Az organokatalizátorok vizsgált szerkezeteinek számozása. A szürkével jelölt sorok a 

különböző okokból nem jól lefinomítható szerkezetek (bomlás, kis kristály, rossz felbontás). 

 

III 

száma fő vendégmolekula katalizátor: vendég aránya egyéb oldószerek Tércsoport 

III.1 víz 1:1 - R3 

III.2 víz 1:2 - P212121 

III.3 metanol 1:1 - P212121 

III.4 metanol (1 óra állás) 1:1 - P212121 

III.5 metanol (2 óra állás) 1:1 - P212121 

III.6 metanol (4 óra állás) 1:1 - P212121 

III.7 metanol (8 óra állás) 1:1 - P212121 

III.8 metanol (16 óra állás) 1:1 - P212121 

III.9 etanol 1:1 - P212121 

III.10 etilénglikol 1:1 - P212121 

III.11 1-propanol  1:1 - P212121 

III.12 2-propanol 1:1 víz P212121 

III.13 acetilaceton 1:1 víz C2221 

III.14 acetilaceton 1:1 víz P212121 

III.15 etil-acetát 4:2 víz P212121 

III.16 2-acetilbutirolakton 1:1 víz C2221 

III.17 aceton 2:1 - P212121 

III.18 aceton (1 hónap állás) 4:1,75 - P21 

III.19 naftalindikarbonsav 1:1 - P21 

III.20 ftálsav 2:2 aceton P21 

III.21 ftálsav (év állás) 2:2:2 víz P1 

III.22 ftálsav (gyors növesztés) 1:1:1 víz C2 

III.23 2,6-piridindikarbonsav1 4:2 metanol P212121 

III.24 2,6-piridindikarbonsav2 2:2 víz P212121 

     

IV 

száma fő vendégmolekula katalizátor: vendég aránya   Tércsoport 

IV.1 etanol 2:2 - P1 

IV.2 1-propanol 1:1 - P6122 
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26. táblázat: Az organokatalizátorok vizsgált szerkezeteinek röntgendiffrakciós finomítási adatai. 

  III.1 III.2 III.3 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
 C29H28F6N4OS; 

H2O 

 C29H28F6N4OS; 

2H2O 

 C29H28F6N4OS; 

CH4O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 612,64 630,65 626,66 

Mérési hőmérséklet (K) 95(2) 294(2) 148(2) 

Röntgensugárzás Cu-K Mo-K Cu-K 

Kristálytani rendszer trigonális rombos rombos 

Tércsoport R 3 P212121 P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 26,668(1) 9,947(4) 9,4098(2) 

b (Å) 26,668(1) 13,355(5) 13,5516(3) 

c (Å) 10,441(1) 23,775(11) 24,2843(5) 

α (°)    

β (°)    

γ (°)    

Elemi cella térfogata (Å3) 6430,6(7) 3158(2) 3096,68(11) 

Z 9 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,424 1,326 1,344 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,663 0,174 1,547 

F(000) 2862 1312 1304 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja tű hasáb prizma 

Kristály mérete (mm) 0,23 x 0,05 x 0,05 0,20 x 0,15 x 0,15 0,70 x 0,60 x 0,50 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus többoldalú elemzés 

Max. és min. transzmisszió 0,908 és 0,737 0,980 és 0,962 0,461 és 0,370 

Az adatgyűjtés  szélső értékei    

Indexek szélső értékei 

-24   h  25;                                                     

-25   k    25;                                                                                                                                                                                                                                                                             

-10    l    9 

-9  h  9;                                                                                                                                                   

-13  k 13;                                                                                                                                                                                                           

-23  l  23 

-6  h  9;                                                                                                                                                        

-16  k 16;                                                                                                                                                                                                              

-29  l  20 

Gyűjtött reflexiók száma 10864 17790 20501 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,997 0,979 0,928 

Független reflexiók száma 2651 [R(int) =0,0361] 
3192 [R(int) 

=0,0849] 

5388 [R(int) 

=0,0311] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 2277 2029 4744 

adat / megkötések/ paraméterek 2651 /175 /381 3192 /0 /427 5388 /0 /410 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,118 1,045 1,065 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] 
R1 = 0,0322                                                                                                              

wR2 = 0,0483 

R1 = 0,0727                                                                                                                                         

wR2 = 0,1692 

R1 = 0,0465                                                                                                         

wR2 = 0,1182 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) 
R1 = 0,0512                                                                                                                 

wR2 = 0,0576 

R1 = 0,1150                                                                                               

wR2 = 0,1972 

R1 = 0,0525                                                                                                                   

wR2 = 0,1228 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,22 és -0,21   0,29 és -0,18   0,33 és -0,27   

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 0,02(2) 0,1(3) 0,01(2) 
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III.4 III.5 III.6 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C29H28F6N4OS; 
CH4O 

 C29H28F6N4OS; 
CH4O 

 C29H28F6N4OS; 
CH4O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 626,66 626,66 626,66 

Mérési hőmérséklet (K) 93(2) 93(2) 93(2) 

Röntgensugárzás szinkrotron szinkrotron szinkrotron 

Kristálytani rendszer rombos rombos rombos 

Tércsoport P212121 P212121 P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 9,323(1) 9,323(1) 9,3230(1) 

b (Å) 13,576(1) 13,576(1) 13,5770(1) 

c (Å) 24,077(1) 24,077(1) 24,0700(1) 

α (°) 90,00 90,00 90,00 

β (°) 90,00 90,00 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 3047,4(4) 3047,4(4) 3046,74(4) 

Z 4 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,366 1,366 1,366 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,177 0,177 0,177 

F(000) 1304 1304 1304 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma prizma prizma 

Kristály mérete (mm) 0,40 x 0,40 x 0,30 0,40 x 0,40 x 0,40 0,40 x 0,40 x 0,30 

Használt abszorpció korrekciós módszer empirikus empirikus empirikus 

Max. és min. transzmisszió 0,9488 és 0,9325 0,9325 és 0,9325 0,9488 és 0,9325 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 1,9429,19 2,55 28,44 1,94 29,59 

Indexek szélső értékei 
-9  h  11                                                                              

-16  k 16                                                                              

-25  l  29 

-9  h  11                                                                              

-15 k 15                                                                              

-28  l  27 

-11  h  8                                                                              

-16  k 16                                                                              

-29  l  22 

Gyűjtött reflexiók száma 20318 11703 12952 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,982 0,979 0,971 

Független reflexiók száma 5669 [R(int) =0,0233] 5290 [R(int) =0,0199] 5790 [R(int) =0,0309] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 5531 5175 5364 

adat / megkötések/ paraméterek 5669 /0 /384 5290 /0 /390 5790 /0 /394 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,05 1,027 1,074 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0633                                     
wR2 = 0,1628 

R1 = 0,0729                                     
wR2 = 0,1928 

R1 = 0,0586                                     
wR2 = 0,1478 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,0648                                     

wR2 = 0,1647 

R1 = 0,0746                                     

wR2 = 0,1955 

R1 = 0,0653                                     

wR2 = 0,1555 
Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 1,09 és -0,80   1,56 és -0,90   0,95 és -0,54   

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

-0,11(13) -0,04(15) -0,09(12) 
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  III.7 III.8 III.9 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C29H28F6N4OS; 
CH4O 

 C29H28F6N4OS; 
CH4O 

C29H28F6N4OS; 
C2H6O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 626,66 626,66 640,68 

Mérési hőmérséklet (K) 83(2) 83(2) 109(2) 

Röntgensugárzás szinkrotron szinkrotron Cu-K 

Kristálytani rendszer rombos rombos rombos 

Tércsoport P212121 P212121 P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 9,3910(10) 9,4290(10) 9,7868(3) 

b (Å) 13,5500(10) 13,5010(10) 12,8680(4) 

c (Å) 24,0430(10) 23,9340(10) 25,3995(7) 

α (°) 90,00 90,00 90,00 

β (°) 90,00 90,00 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 3059,4(4) 3046,8(4) 3198,73(17) 

Z 4 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,361 1,366 1,33 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,176 0,177 1,509 

F(000) 1304 1304 1336 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma prizma darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,40 x 0,40 x 0,30 0,30 x 0,30 x 0,20 0,70 x 0,60 x 0,60 

Használt abszorpció korrekciós módszer empirikus empirikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,9490 és 0,9328 0,9654 és 0,9488 0,388 és 0,254 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 1,91  30,00 1,92 24,09 6,67 61,16 

Indexek szélső értékei 
-11  h  10                                                                              

-16  k 16                                                                              

-26  l  30 

-9  h  9                                                                              

-13 k 13                                                                              

-23  l  24 

-10  h  10                                                                              

-14  k 14                                                                              

-28  l 28 
Gyűjtött reflexiók száma 20051 11087 14853 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,989 0,998 0,976 

Független reflexiók száma 6203 [R(int) =0,0392] 3370 [R(int) =0,0461] 4722 [R(int) =0,0704] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 5413 3039 4409 

adat / megkötések/ paraméterek 6203 /0 /403 3370 /0 /408 4722 /24 /419 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,056 1,529 1,026 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0637                                     

wR2 = 0,1721 

R1 = 0,1149                                     

wR2 = 0,3117 

R1 = 0,0539                                     

wR2 = 0,1293 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,0762                                     
wR2 = 0,1856 

R1 = 0,1224                                     
wR2 = 0,3216 

R1 = 0,0598                                     
wR2 = 0,1325 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,81 és -0,38   0,86 és -0,66   0,41 és -0,28   

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

-0,01(13) 0,3(3) 0,05(3) 
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  III.10 III.11 III.12 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C29H28F6N4OS; 
C2H6O2 

C29H28F6N4OS; 
C3H8O 

C29H28F6N4OS; 
C3H8O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 656,68 654,71 672,72 

Mérési hőmérséklet (K) 93(2) 295(2) 94(2) 

Röntgensugárzás Ag- K Mo- K Mo- K 

Kristálytani rendszer rombos rombos rombos 

Tércsoport P212121 P212121 P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 9,639(4) 9,9110(3) 10,2370(3) 

b (Å) 13,748(7) 14,0040(4) 11,4600(5) 

c (Å) 25,449(13) 25,1750(8) 28,9180(11) 

α (°) 90,00 90,00 90,00 

β (°) 90,00 90,00 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 3372(3) 3494,13(18) 3392,5(2) 

Z 4 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,293 1,245 1,317 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,093 0,157 0,166 

F(000) 1368 1368 1408 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja rombos hasáb darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,70 x 0,30 x 0,30 0,70 x 0,60 x 0,60 0,30 x 0,12 x 0,05 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,666 és 0,432 0,922 és 0,907 0,9917 és 0,958 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 2,34 16,22 2,99 22,46 3,02 25,03 

Indexek szélső értékei 
-9  h  9                                                                              

-13  k 13                                                                              

-25  l  25 

-10  h  10                                                                              

-15  k 15                                                                              

-27  l  27 

-12  h  12                                                                              

-13  k 13                                                                              

-34  l  34 

Gyűjtött reflexiók száma 40558 105885 63153 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,983 0,997 0,997 

Független reflexiók száma 3428 [R(int) =0,0695] 4541 [R(int) =0,0350] 5978 [R(int) =0,1315] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 2560 3736 4218 

adat / megkötések/ paraméterek 3428 /2 /426 4541 /18 /463 5978 /6 /433 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,004 1,081 0,997 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0541                                     

wR2 = 0,1364 

R1 = 0,0437                                     

wR2 = 0,1280 

R1 = 0,0590                                     

wR2 = 0,1050 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,0759                                     

wR2 = 0,1486 

R1 = 0,0519                                     

wR2 = 0,1335 

R1 = 0,0913                                     

wR2 = 0,1142 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,19 és -0,17   0,16 és -0,22   0,30 és -0,24 

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

0,1(3) 0,01(12) 0,07(10) 
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  III.13 III.14 III.15 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C29H28F6N4OS,  

C5O2H8, H2O 

C29H28F6N4OS,  

C5O2H8, H2O 

4C29H28F6N4OS,  

C4O2H8, 4H2O 
Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 1323,36 1323,36 2626,73 

Mérési hőmérséklet (K) 295(2) 93(2) 93(2) 

Röntgensugárzás Cu- K Cu- K Mo- K 

Kristálytani rendszer rombos rombos rombos 

Tércsoport C2221 C2221 P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 10,6850(15) 10,5530(2) 21,1820(4) 

b (Å) 24,460(4) 24,1260(4) 24,1890(5) 

c (Å) 24,938(4) 24,6380(5) 24,4380(6) 

α (°) 90,00 90,00 90,00 

β (°) 90,00 90,00 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 6517,7(17) 6272,9(2) 12521,3(5) 

Z 4 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,349 1,401 1,393 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,524 1,583 0,178 

F(000) 2752 2752 5472 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma darabolt rész prizma 

Kristály mérete (mm) 0,30 x 0,20 x 0,15 0,55 x 0,55 x 0,50 0,6 x 0,5 x 0,5 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus empirikus 

Max. és min. transzmisszió 0,837 és 0,667 0,624 és 0,498 0,9134 és 0,8898 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,83 47,23 6,52 66,57 3,00 26,37 

Indexek szélső értékei 
-10  h  9                                                                              

-21 k 23                                                                              

-23  l  23 

-12  h  12                                                                              

-28  k 28                                                                              

-28  l  29 

-26  h  26                                                                              

-30  k 30                                                                              

-30  l  30 

Gyűjtött reflexiók száma 12807 41253 257880 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,992 0,996 0,996 

Független reflexiók száma 2926 [R(int) =0,0363] 5526 [R(int) =0,0236] 25527 [R(int) 
=0,0552] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 2018 5397 17803 

adat / megkötések/ paraméterek 2926 /13 /420 5526 /10 /447 25527 /4 /1608 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,141 1,04 1,091 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0663                                     

wR2 = 0,1615 

R1 = 0,0748                                     

wR2 = 0,1921 

R1 = 0,0612                                     

wR2 = 0,1663 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,1120                                     
wR2 = 0,2167 

R1 = 0,0761                                     
wR2 = 0,1932 

R1 = 0,0884                                     
wR2 = 0,1842 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,27 és -0,25   1,19 és -0,73   0,90 és -0,54   

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

0,01(7) 0,02(4) 0,02(6) 
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  III.16 III.17                     III.19 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet C29H28F6N4OS,  
C6O3H6, H2O 

2C29H28F6N4OS,  
 C3H6O 

C29H29F6N4OS, 
C12H7O4 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 1339,27 1218,27 810,8 

Mérési hőmérséklet (K) 93(2) 295(2) 93(2) 

Röntgensugárzás Cu- K Cu- K Cu- K 

Kristálytani rendszer rombos rombos monoklin 

Tércsoport C2221 P212121 P21 

Elemi cella méretei     a (Å) 10,6160(2) 12,0023(3) 7,9598(5) 

b (Å) 24,1910(4) 16,0661(6) 8,7153(5) 

c (Å) 24,4342(4) 32,7987(11) 27,0568(14) 

α (°) 90,00 90,00 90,00 

β (°) 90,00 90,00 91,402(3) 

γ (°) 90,00 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 6274,99(19) 6324,6(4) 1876,42(19) 

Z 4 4 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,418 1,279 1,435 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,607 1,483 1,479 

F(000) 2760 2528 840 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma lap darabolt rész 

Kristály mérete (mm) 0,30 x 0,25 x 0,20 0,30 x 0,20 x 0,01 0,40 x 0,15 x 0,05 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,853 és 0,645 0,912 és 0,723 0,837 és 0,628 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,55 55,99 6,54 39,95 6,52 50,44 

Indexek szélső értékei 
-11  h  11                                                                              

-26 k 22                                                                              

-26  l  24 

-9  h  8                                                                              

-13 k 12                                                                              

-26  l  27 

-7  h  7                                                                              

-8  k 8                                                                              

-24  l  27 

Gyűjtött reflexiók száma 20407 20127 11987 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,997 0,979 0,968 

Független reflexiók száma 4088 [R(int) =0,0397] 3717 [R(int) =0,0621] 3726 [R(int) =0,0482] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 3117 2521 2558 

adat / megkötések/ paraméterek 4088 /4 /420 3717 /31 /356 3726 /245 /510 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,156 1,043 1,125 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0594                                     
wR2 = 0,1370 

R1 = 0,1110                                     
wR2 = 0,2848 

R1 = 0,0646                                     
wR2 = 0,1523 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,0936                                     

wR2 = 0,1809 

R1 = 0,1508                                     

wR2 = 0,3125 

R1 = 0,1085                                     

wR2 = 0,1987 
Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,61 és -0,36   0,42 és -0,30   0,48 és -0,48 

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

-0,01(5) 0,04(9) 0,01(5) 
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  III.20 III.21 III.22 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
2C29H29F6N4OS, 

2C8H5O4, 2C3H6O 

2C29H29F6N4OS, 

2C8H5O4, 2C8H6O4, 
H2O 

C29H29F6N4OS, 

C8H5O4, C8H6O4, H2O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 1637,14 1871,76 1871,76 

Mérési hőmérséklet (K) 93(2) 294(2) 113(2) 

Röntgensugárzás Mo- K Cu- K Mo- K 

Kristálytani rendszer monoklin triklin monoklin 

Tércsoport P21 P1 C2 

Elemi cella méretei     a (Å) 8,7418(11) 8,5997(4) 37,097(3) 

b (Å) 31,513(4) 13,8879(6) 13,8964(9) 

c (Å) 13,6843(18) 19,4914(8) 8,5824(5) 

α (°) 90,00 69,788(2) 90,00 

β (°) 96,780(3) 86,174(3) 90,8264(16) 

γ (°) 90,00 84,269(3) 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 3743,4(8) 2172,33(16) 4423,9(5) 

Z 2 1 2 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,452 1,431 1,405 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,171 1,437 0,16 

F(000) 1703 970 1940 

Kristály színe színtelen színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma prizma lap 

Kristály mérete (mm) 0,45 x 0,25 x 0,07 0,30 x 0,23 x 0,13 0,25 x 0,20 x 0,07 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus numerikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,986 és 0,947 0,916 és 0,729 0,991 és 0,959 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 3,00 23,26 6,51 54,23 3,11 22,21 

Indexek szélső értékei 
-9  h  9                                                                              

-35 k 35                                                                              

-15  l  15 

-9  h  9                                                                              

-14  k 14                                                                              

-20  l  20 

-39  h  39                                                                              

-14  k 14                                                                              

-9  l  9 

Gyűjtött reflexiók száma 64333 34655 24983 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,997 0,921 0,988 

Független reflexiók száma 10684 [R(int) 

=0,0914] 

9104 [R(int) =0,0548] 5334 [R(int) =0,0723] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 8301 5952 4216 

adat / megkötések/ paraméterek 10684 /18 /1043 9104 /796 /1232 5334 /1 /595 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,047 1,089 1,013 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0555                                     

wR2 = 0,1223 

R1 = 0,0618                                     

wR2 = 0,1297 

R1 = 0,0696                                     

wR2 = 0,1763 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,0777                                     

wR2 = 0,1322 

R1 = 0,1077                                     

wR2 = 0,1748 

R1 = 0,0879                                     

wR2 = 0,1886 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,42 és -0,33   0,28 és -0,28 1,14 és -0,32 

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

0,03(10) 0,04(3) 0,05(17) 
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  III.23 III.24 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 
4C29H29F6N4OS, 
2C7H4NO4, 7CH4O, 

H2O 

2C29H29F6N4OS, 
2C7H4NO4, 5,5H2O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 2938,23 1621,55 

Mérési hőmérséklet (K) 106(2) 121(2) 

Röntgensugárzás Mo- K Mo- K 

Kristálytani rendszer rombos rombos 

Tércsoport P212121 P212121 

Elemi cella méretei     a (Å) 18,352(2) 15,5230(6) 

b (Å) 19,075(2) 17,6980(10) 

c (Å) 42,621(5) 27,1140(14) 

α (°) 90,00 90,00 

β (°) 90,00 90,00 

γ (°) 90,00 90,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 14920(3) 7448,9(6) 

Z 4 4 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,308 1,446 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 0,161 0,175 

F(000) 6121 3368 

Kristály színe színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma prizma 

Kristály mérete (mm) 0,60 x 0,40 x 0,40 0,30 x 0,30 x 0,07 

Használt abszorpció korrekciós módszer empirikus numerikus 

Max. és min. transzmisszió 0,9383 és 0,9095 0,980 és 0,955 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 3,06 22,21 3,01 25,03 

Indexek szélső értékei 
-19  h  19                                                                              

-20  k 20                                                                              

-45  l  45 

-18  h  18                                                                              

-21  k 21                                                                              

-32 l  32 
Gyűjtött reflexiók száma 74104 285579 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,826 0,997 

Független reflexiók száma 14835 [R(int) 

=0,0460] 

13130 [R(int) 

=0,1013] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 11399 10728 

adat / megkötések/ paraméterek 14835 /145 /1849 13130 /13 /1011 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 1,024 1,055 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0885                                     
wR2 = 0,2396 

R1 = 0,0734                                     
wR2 = 0,1499 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,1089                                     

wR2 = 0,2557 

R1 = 0,0910                                     

wR2 = 0,1582 
Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,03 és -0,01   1,00 és -0,40  

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

0,12(12) 0,0(2) 

 



109 

 

 

  IV.1 IV.2                       * 

Aszimmetrikus egység tartalma / Összegképlet 2C29H28F6N4OS; 
2C2H6O 

C29H28F6N4OS; 
C3H8O 

Aszimmetrikus egység tömege / molekulatömeg (g/mol) 640,68 654,71 

Mérési hőmérséklet (K) 103(2) 103(2) 

Röntgensugárzás Cu- K sync, l =0,80000  

Kristálytani rendszer triklin hexagonális 

Tércsoport P1 P6122 

Elemi cella méretei     a (Å) 10,5640(11) 10,8092(6) 

b (Å) 10,6037(8) 10,8092(6) 

c (Å) 16,0852(13) 94,524(6) 

α (°) 74,857(5) 90,00 

β (°) 87,995(5) 90,00 

γ (°) 64,684(5) 120,00 

Elemi cella térfogata (Å3) 1566,1(2) 9564,5(10) 

Z 2 12 

Sűrűség (számolt) (Mg/m3) 1,359 1,364 

Abszorpciós koefficiens,  (mm-1) 1,541 0,172 

F(000) 668 4104 

Kristály színe színtelen színtelen 

Kristály alakja prizma lap 

Kristály mérete (mm) 0,4 x 0,3 x 0,1 0,40 x 0,30 x 0,10 

Használt abszorpció korrekciós módszer numerikus _ 

Max. és min. transzmisszió 0,901193 és 0,552861 0,9830 és 0,9342 

Az adatgyűjtés  szélső értékei 6,91 58,93 1,45 28,44 

Indexek szélső értékei 
-11  h  11                                                                              

-11  k 11                                                                              

-17  l  17 

-12  h  11                                                                              

-12  k 12                                                                              

-99  l  112 

Gyűjtött reflexiók száma 18719 40674 

Összes / kimért reflexiók aránya -ra 0,956 1 

Független reflexiók száma 7892 [R(int) =0,0679] 5635 [R(int) =0,0518] 

2nál erősebb reflexiók száma (I>2(I)) 4042 5062 

adat / megkötések/ paraméterek 7892 /3 /800 5635 /52 /408 

Illesztés jósága, (GoF:Goodness-of-fit) F2-re 0,963 1,056 

Végső jósági tényezők, (R) értékek [I>2(I)] R1 = 0,0587                                     

wR2 = 0,1030 

R1 = 0,0774                                     

wR2 = 0,2116 

végső jósági tényezők,  (R) értékek (minden adatra) R1 = 0,1227                                     

wR2 = 0,1411 

R1 = 0,0845                                     

wR2 = 0,2173 

Elektronsűrűségi max. és min. (e.Å-3) 0,39 és -0,31 0,89 és -0,47 

Abszolút konfiguráció paramétere                                             

Flack paraméter (x) 

0,03(2) -0,03(19) 
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27. táblázat: Az organokatalizátorok torziós szögének értékei (zárójelben a számított hibákkal). 

Megkülönböztethetőek a kinin és kinidin alapú organokatalizátor torziós szögei, és azon belül a 

megjelenő szögtartományuk is. 

 Torziós szögek 

 
 C21 C20 N1B C10 C10 N1A C9 C14  N1A C9 C14 C13  N1A C9 C8 N1 C9 C8 N1 C2 

 T1 T2 T3 T4 T5 

III.1 175(1) -114(1) -80(1) -60(1) -71(1) 

III.2 -139(1) -105(1) -57(1) -48(1) -76(1) 

III.3 -153(1) -83(1) -51(1) -50(1) -78(1) 

III.4 -151(1) -85(1) -52(1) -50(1) -77(1) 

III.5 -1518(1) -85(1) -52(1) -49(1) -77 (1) 

III.6 -151(1) -85(1) -52(1) -50(1) -77 (1) 

III.7 -152(1) -85(1) -52(1) -50(1) -77 (1) 

III.8 -152(1) -87(1) -54(1) -47(1) -78 (1) 

III.9 -163(1) -70(1) -45(1) -55(1) -79(1) 

III.10 -151(1) -87(1) -49(1) -53(1) -77(1)  

III.11 -170(1) -77(1) -47(1) -52(1) -79(1) 

III.12 -140(1) -69(1) -32(1) -56(1) -81(1) 

III.13 179(1) -86(1) -64(1) -61(1) -77(1) 

III.14 180(1) -90(1) -65(1) -60(1) -75 (1) 

III.15 -175(1) -71(1) -54(1) -61(1) -77(1)   

 179(1) -92(1) -71(1) -58(1) -73(1) 

 180(1) -95(1) -71(1) -60(1) -76(1) 

 -176(1) -73(1) -54(1) -63(1) -80 (1) 

III.16 176(1) -88(1) -67(1) -59(1) -76 (1) 

III.17* -175(1) -89(2) -55(1) -45(1) -66(1) 

 -169(1) -65(2) -36(1) -38(1) -80(1) 

III.18 -142 -66 -26,1 -34 -78 

  -173 -59 -39 -39 -86 

* 4 -98 -56 -45 -75 

* 0 -93 -52 -38 -73 

III.24 164(1) -89(1) -49 (1) -66(1) -82 (1) 

III.20 162(1) -116(1) -75 (1) -64(1) -71(1) 

 164(1) -107(1) -66 (1) -62(1) -73 (1) 

III.21 168(1) -112(1) -68 (1) -59(1) -71(1) 

 166(1) -121(1) -66(1) -63(1) -74(1) 

III.22 164(1) -113(1) -72(1) -65(1) -72(1) 

III.23 -148(1) -123(1) -99(1) -52(1) -73(1) 

 -138(1) -108(1) -73(1) -58(1) -77(1) 

 -175(1) -109(1) -64 (1) -64(1) -69(1) 

 -141(1) -115(1) -62 (1) -58(1) -71(1) 

III.24 168(1) -88(1) -50 (1) -61(1) -80(1) 

 166(1) -90(1) -49(1) -62(1) -81(1) 

* antiklináris térállású tiokarbamid csoportokat tartalmazó katalizátorok találhatóak a kristályszerkezetben 
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28. táblázat: Az organokatalizátorok aromás rendszereinek egymással bezárt szögei. 

 síkok által bezárt szög 

 tiokarbamid (sík1) tiokarbamid(sík1) kinolin (sík2) 

 kinolin (sík2) fenil (sík3) fenil (sík3) 

III.1 
86(1) 8(1) 88(1) 

III.2 
54(1) 49(1) 72(1) 

III.3 
70(1) 23(1) 73(1) 

III.4 
69(1) 26(1) 72(1) 

III.5 
69(1) 26(1) 72(1) 

III.6 
69(1) 25(1) 72(1) 

III.7 
69(1) 25(1) 72(1) 

III.8 
61(1) 46(1) 72(1) 

III.9 
83(1) 12(1) 80(1) 

III.10 
69(1) 32(1) 80(1) 

III.11 
76(1) 10(1) 80(1) 

III.12 
89(1) 36(1) 79(1) 

III.13 
87(1) 10(1) 87(1) 

III.14 
88(1) 10(1) 87(1) 

III.15 
83(1) 6(1) 82(1) 

 
87(1) 12(1) 86(1) 

 
85(1) 14(1) 89(1) 

 
86(1) 5(1) 86(1) 

III.16 
87(1) 13(1) 84(1) 

III.17* 
68(1) 48(1) 72(1) 

 
87(1) 15(1) 79(1) 

III.18 
85(1) 40(1) 61(1) 

  
83(1) 11(1) 75(1) 

* 
61(1) 45(1) 80(1) 

* 
67(1) 48(1) 72(1) 

III.19 
76(1) 18(1) 73(1) 

III.20 
63(1) 24(1) 74(1) 

 
54(1) 17(1) 60(1) 

III.21 
62(1) 15(1) 64(1) 

 
67(1) 22(1) 70(1) 

III.22 
61(1) 19(1) 69(1) 

III.23 
79(1) 37(1) 50(1) 

 
66(1) 54(1) 63(1) 

 
57(1) 14(1) 56(1) 

 
57(1) 43(1) 57(1) 

III.24 
69(1) 11(1) 71(1) 

 
72(1) 14(1) 71(1) 

* antiklináris térállású tiokarbamidok 

 

 

 

 


