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1. Bevezetés
A teofillint (1. ábra) először Albrecht Kossel izolálta 1888-ban a teacserje leveleiből.
Az elsősorban élvezeti cikként fogyasztott teán kívül a gyógyászatban is jelentős szerepe van
ennek a purinvázas vegyületnek. A teofillin (1,3-dimetil-xantin) fő alkalmazási területe az
acut asthma bronchiale kezelése, de sikerrel alkalmazzák erős vizelethajtó hatása miatt is. A
központi idegrendszert és a légzésközpontot ingerli, túlzottan nagy adagban alkalmazva az
epilepsziához hasonló rohamot válthat ki. Hátránya, hogy mellékhatásként erős gyomorbélrendszeri izgalmat, fejfájást, súlyosabb esetben agyvérzést, szívaritmiát is okozhat.
A teofillinnel rokon szerkezetű molekula a kávébabban, feketeteában, kókadióban
található koffein, illetve a kakaó fő alkaloidja, a teobromin. E három xantinszármazék közül a
koffein serkenti legerősebben a központi idegrendszert, illetve az apnoe, azaz az átmeneti
légzéskimaradás kezelésére is használják.
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1. ábra A metil-xantinok szerkezete
A metil-xantinok gyógyászati felhasználását sokáig akadályozta rossz vízoldhatóságuk,
melyet részben oldékonyság növelő adalékok alkalmazásával oldottak meg. Ilyen például az
etilén-diamin, mellyel a teofillin az ún. aminofillint, egy teofillin:etilén-diamin:víz 2:1:1
mólarányú vízoldható addíciós vegyületet is képez.
A teofillin amfoter jellegének (2. ábra) köszönhetően egyaránt képes savakkal és
bázisokkal is kölcsönhatásba lépni. Az N(7)-hez kapcsolódó hidrogén protonként képes
leszakadni megfelelően bázikus közegben, míg megfelelően savas körülmények közt az N(9)
nemkötő elektronpárja képes proton megkötésére. Ily módon különböző savanyító és lúgosító
szerves anyagokkal képződő sószerű molekulavegyületek kikristályosodása is várható az
adalékokkal megnövelt oldhatóságú teofillin oldatokból.
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2. ábra A teofillin amfoter jellege
Doktori kutatásaim során az irodalomban már publikált, illetve új szilárd
teofillintartalmú molekulavegyületek előállítását és analitikai vizsgálatát tűztem ki célul. Így
feladatom az általam választott adalékokkal közös oldatból kivált szilárd molekulavegyületek,
kokristályok szerkezetének, és a bennük található teofillin előfordulási formájának,
protonáltsági fokának megállapítása, illetve együttkristályosodottságának bizonyítása volt. A
sikeres szilárd preparátumokról kapott analitikai kémiai információk birtokában kíséreltem
meg újabb és újabb teofillintartalmú vegyületek azonosítását, bennük a teofillin rész aktuális
szerkezeti

formájának,

másodlagos

kötőerőinek

és

hidrogénhidas

szerkezetének

feltérképezését. Az asszociátumokban fellépő kötőerők erősségét termikus stabilitásukon és
termikus viselkedésükön keresztül is vizsgáltam.
A már publikált teofillintartalmú rácsvegyületek irodalmának áttekintése után többféle
már kipróbált, illetve még számos kipróbálatlan adalék (pl.: szerves nitrogénvegyületek,
aminosavak, heterociklusos szénvegyületek, karbonsavszármazékok stb.) teofillin-vegyületek
képzésére való hajlandóságát vizsgáltam. A kiindulási adalékok bevizsgálásához hasonlóan az
összemért anyagok oldatából kivált minták egyneműségét, illetve fázisösszetételét röntgenpordiffrakcióval (XRD), Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (FTIR) és
termoanalitikai módszerekkel (szimultán TG/DTA) vizsgáltam. A nyert molekulavegyületek
összetételét az ELTE TTK Mikroanalitikai Laboratóriumában készült elemanalízisek
segítségével erősítettem meg. Az előállítási kísérletek során nyert, arra alkalmas kristályaim
szerkezetének meghatározását egykristály röntgendiffrakciós mérések alapján a MTA KK
SZKI Röntgendiffrakciós Osztályán, az ottani konzulensem, Dr. Bombicz Petra, végezte el
számomra. A minták termikus stabilitását és bomlását fejlődő-gáz analitikai módszerekkel
(TG-FTIR, TG/DTA-MS) követtem nyomon. A szükséges mágneses magrezonancia
spektroszkópiai (NMR) méréseket a BME VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén
készítették el számomra.
Bár vizsgálataimmal a teofillin oldhatóságát növelő adalékok keresését, tesztelését
céloztam meg, az adalékok kiválasztásánál azok élettani hatására nem voltam tekintettel.
Elsősorban a vizes fázisban mutatkozó asszociátumok stabilizálódását segítő kötőerők szilárd
formában való megismerhetősége, a kristályos formában jelentkező protonáltsági állapotok és
másodrendű kötőerők minőségének analitikai információkban való megjelenése képezte
vizsgálataim tárgyát. Ezek segítségével a folyadék állapotbeli viszonyokra, illetve egykristályt
nem adó preparátumok esetén azok szilárd szerkezetére próbáltam következtetéseket levonni.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. A teofillin hatása és analitikája
A teofillint már több mint fél évszázada alkalmazzák a hörgőgörcs kezelése során.
Orális készítményként leggyakrabban a vízmentes teofillint, míg intravénásan a jobb
oldékonyságú aminofillint használják a gyógyászatban. Az asztmás betegek kezelésére további
antiasztmatikus szerek (pl.:β2-antagonisták, szteroidok, nyújtott felszívódású készítmények) is
forgalomban vannak [1-7].
A teofillin hideg vízben, dietil-éterben, etanolban és kloroformban rosszul, forró
vízben, alkáli-hidroxidokban, ammóniában, híg sósavban és salétromsavban jól oldódó
amfoter vegyület [8]. Vízbeli oldékonyságát sóképzéssel (pl.: etilén-diamin, dietanolamin,
stb.) fokozzák [9]. Előállítása több lépésben, N,N’-dimetil-karbamidból és etil-ciano-acetátból
kiindulva történik [10] (3. ábra).
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3. ábra A teofillin előállítási lépései [10]
2.1.1. Vízmentes teofillinre vonatkozó analitikai és szerkezeti vizsgálatok
A teofillinnek a Römpp Vegyészeti Lexikon szerint [8] két polimorf anhidrát
módosulata és egy színtelen, vékony, monoklin lemezkéket alkotó monohidrát formája létezik.
Ezek szerkezeti különbségeinek meghatározása megfelelő alapul szolgálhat a termodinamikai
aktivitásuk, a mechanikai és egyéb fizikai-kémiai tulajdonságaik különbözőségének
megértéséhez.
Otsuka és munkatársai [11] részletesen vizsgálták a jellegzetes felületi sajátságait és a
nedvszívó képességét a vízmentes teofillinnek (BAPLOT [12]), amelyet két különböző módon
állítottak elő: az I. típust desztillált vízből átkristályosítva szűréssel, míg a II. típust teofillin
-3-

monohidrátból szárítással. A felvett röntgendiffraktogramok, infravörös spektrumok és a
differenciál termoanalízis eredményei alapján a két anyag közt jelentős eltérést nem
tapasztaltak. Az I. és a II. típusú vízmentes teofillin kristályszerkezete megegyezik, csupán a
kristályorientációjuk eltérő, amit a röntgenfelvételeken az azonos diffrakciós szögeknél eltérő
intenzitással megjelenő csúcsok jeleznek. A kristályok felülete azonban eltérő, a II. típus
felszínén apró repedések, rések láthatók az optikai mikroszkópos felvételeken, illetve ezek
jelenlétét BET gázadszorpciós felületmeghatározási módszerrel is alátámasztották. A két
anhidrát vízmegkötő képessége egyedülálló módon különbözik. Amíg az I. típusúnak nő,
addig a II. típusúnak csökken a nedvszívó képessége az általuk megkötött víz mennyiségének
növekedésével.
Röntgendiffakciós szerkezet-meghatározás
A tapasztalatok szerint nehéz olyan vízmentes teofillint előállítani, amely biztosan nem
tartalmaz oldószermaradványokat vagy egyéb komplexáló ágenst. Ebisuzaki és munkatársai
[13] egy a kereskedelmi forgalomban kapható teofillinből állítottak elő szerkezetmeghatározásra

alkalmas

minőségű

kristályokat.

A

kiindulási

teofillint

többször

átkristályosították vizes és etanolos közegből, majd szublimációval tisztították azt. A
röntgendiffrakciós méréshez szükséges kristályokat vákuum szublimációs csövekben
növesztették. A 275,8ºC-on olvadó vízmentes teofillin (BAPLOT01 [12]) kristályaiban a
planáris molekulák hasábszerű képződményeket alkotva helyezkednek el a [010] sík mentén.
Az egyes molekulák közti kapcsolatot egy N-H···N és két C-H···O típusú hidrogénkötés
biztosítja.
Smith és munkatársai [14] 2001-ben Rietveld röntgen pordiffrakciós, 13C- és 15N-NMR
spektroszkópiás módszerek együttes alkalmazásával megkísérelték pontosítani a vízmentes
teofillin kristályszerkezetét, melynek három lehetséges tautomer formáját feltételezték (4.
ábra).
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4. ábra A vízmentes teofillin három lehetséges tautomer formája [14]
Elméleti számítási és kísérleti módszerek együttes alkalmazásával leírták az elemi cellán
belüli két, NH···N és NH···O intermolekuláris kapcsolatot.
Termikus vizsgálatok
Yoshihashi és munkatársai [15] a teofillin anhidrát hidratációs hőjét 298K-on három
különböző módszerrel határozták meg, s azokkal közel azonos értéket kaptak. Alkalmazott
módszereik a következők voltak: 1, DMF-ben mikrokalorimetriásan megmérték a vízmentes
ill. a monohidrát teofillin és a desztillált víz oldáshőjét, majd ebből számoltak (-9,34±0,65
kJ/mol); 2, DSC-vel mérték a monohidrát vízvesztését kísérő hőmennyiséget (-9,82±0,48
kJ/mol); 3, Különböző relatív nedvességtartalmak (97,3, 95,4 és 93,7%) mellett
mikrokalorimetriásan mérték a vízmentes teofillin vízfelvételét kísérő hőmennyiséget (rendre:
-9,48±0,49, -9,28±0,63 és -9,37±0,74 kJ/mol).
Wesołowski és Szynkaruk [16] öt purinszármazék, a teofillin (A jelű termikus görbék),
a teobromin, a koffein, a diprofillin és az aminofillin (E jelű termikus görbék) termikus
stabilitását és bomlását tanulmányozták levegő atmoszférában derivatográf segítségével. A
termikus lépcsők számától függetlenül mind az öt vegyület bomlását három szakaszra
(szerkezeti változások, hőbomlás és kiégés) osztották (5. ábra).
A

E

5. ábra A teofillin (A) és az aminofillin (E) termikus bomlási görbéi [16]
2.1.2. A teofillin monohidrát
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Sutor [17] egykritály röntgendiffrakciós mérései (1958) alapján végzett számításai azt
mutatták, hogy a teofillin monohidrát (THEOPH [12]) szerkezetében a teofillin molekulák
párokat

alkotnak,

amelyek

két

szimmetrikus

O(6)···H(N7)-N(7)

hidrogénkötéssel

kapcsolódnak össze. Minden teofillin molekula egy-egy vízmolekulával is hidrogénkötést
képez az N(9) nitrogénjén keresztül, míg minden vízmolekula két további vízmolekulával
alakít ki hidrogénkötést.
A fenti szerkezetet pontosították (2002) további egykristály röntgendiffakciós mérések
segítségével Sun és munkatársai [18] (THEOPH01 [12]). A teofillin monohidrátban két
középpontosan szimmetrikus teofillin molekula két hidrogénkötés által alkot dimert, mely
kötéseket keresztezik a párhuzamosan futó, a vízmolekulákból álló szintén hidrogénkötéssel
összekapcsolódó láncok (6. ábra).

6. ábra A teofillin monohidrát kristályszerkezete [18]
Suihko és munkatársai [19] számítási, krisztallográfiai és kalorimetriás módszerek
segítségével határozták meg a teofillin monohidrátjának, illetve a szobahőmérsékleten stabil
polimorf módosulatának fizikai-kémiai tulajdonságait. A teofillin reverzibilisnek bizonyuló
hidratációs-dehidratációs folyamatának tanulmányozása során vizsgálták, hogy a kísérleti
körülmények hogyan hatnak a vízvesztés mechanizmusára. Zárt tégelyt alkalmazva a DSC
mérés során a minta feletti nyomás gátolta a dehidratáció folyamán keletkező vízmolekulák
kilépését a gázfázisba. A mért entalpiaváltozás jóval kisebb mértékűnek bizonyult, mint a
nyitott tégelyben való mérés esetén, ahol két egymással némiképp átfedő lépésre lehetett
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bontani a teofillin monohidrát vízvesztésének folyamatát. A DSC felvételen látható két
átlapoló endoterm csúcs közül az első a hidrogénhíd kötések felbomlását jelzi a teofillin és
vízmolekulák közt, míg a második a víz elpárolgását.
Duddu és munkatársai [20] szintén arra keresték a választ, hogy a teofillin monohidrát
vízvesztése vajon egylépcsős folyamatnak tekinthető-e. Vizsgálataikat mikrokaloriméterben
végezték izoterm körülmények között, 40, illetve 47ºC-on. Úgy találták, hogy míg 47ºC-on a
teofillin dehidratációja egy lépcsőben megy végbe, addig 40ºC-on először a víztartalmának
csak 2,25%-át veszti el, majd egy második lépcsőben követi ezt a többi.
Az egyes polimorfok különböző fizikai-kémiai tulajdonságai nagyban befolyásolják a
formulálás karakterisztikáját, a kész gyógyszer lejárati idejét, sőt még a terápiás hatást is.
Griesser és munkatársai [21] a koffein, a teofillin és a karbamazepin módosulatainak
gőznyomását vizsgálták 71-191ºC között, s a teofillin módosulat rendeződésének
hőmérsékletét 232ºC-ban állapították meg.
Giron és munkatársai [22] több szilárd gyógyszermolekula – s itt említik a teofillint is
– hidratációs-dehidratációs folyamatait vizsgálták a mérési körülmények függvényében,
termikus és röntgendiffakciós módszerekkel, illetve kapcsolt technikák segítségével. Példák
sokaságával támasztották alá, hogy már a gyógyszerfejlesztések korai szakaszában nagy
jelentőséggel bír a kristályvizes és vízmentes formák tanulmányozása, kialakulásuknak
vizsgálata. A különböző nyomású, hőmérsékletű és nedvességtartalmú körülmények közt
végzett mérésekkel az eltérő tárolási, szárítási és őrlési körülményeket, illetve azok hatásait
demonstrálták.
2.1.3. A teofillin gyógyszerformulálási kérdései
A teofillint ödémák ellen vizelethajtó szerként is alkalmazzák, illetve legtöbbször
teobrominnal kombinálva koszorúér tágító és a koszorúér vérellátását javító szerként [8].
A teofillint többféle formában (injekció, tabletta, kúp, beöntés) alkalmazzák a
gyógyszeres kezelések során. Juenge és munkatársai [23] egy beöntésként forgalomba kerülő
teofillin

készítményt

vizsgáltak,

és

ebben

azonosítottak

két

szennyezést,

a

4-

hidroxibenzoesavat és az N-(2-hidroxietil)-4-hidroxibenzamidot. Ezek tökéletes elválasztására
és a teofillin meghatározására megfelelő HPLC módszert fejlesztettek ki. A különböző
vegyületek azonosításához TLC, IR és UV spektrofotometriás, NMR és MS módszereket is
alkalmaztak.
A szilárd gyógyszerformák előállításának egyik kulcsfontosságú lépése a hatóanyag
őrlése, hiszen ezen folyamat nem megfelelő kézben tartása akár különböző polimorfok, illetve
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szolvatált formák megjelenését is eredményezheti, melyek bioaktivitása különböző
oldhatóságuk miatt eltérhet a kívánttól. Jørgensen és munkatársai [24] a közeli infravörös
spektroszkópiát

használták

fel

a

teofillin

nedves

közegben

való

hidratációjának

nyomonkövetésére. Szemcsés mikrokistályos cellulózt (SMCC), illetve α-laktóz monohidrátot
tartalmazó vizes közegben dolgozva megállapították, hogy míg az SMCC késlelteti a
hatóanyag hidratációját a vízmolekulákért való versengés kialakulása miatt, addig az α-laktóz
monohidrát gyorsítja azt.
Lin és Lee [25] a teofillin tablettákat borító polimer filmréteg optimalizálásán
dolgozott. A mikropórusok által kontrollált kioldódási rendszerek fejlesztésében egyre
nagyobb szerepet kap a kevert polimerek alkalmazása. Ebben az esetben a szerzők a poli(εkaprolakton) (PCL) és a poli(etilénglikol) (PEG) keveréket alkalmazták különböző
arányokban. A PCL volt a fedőfilm fő komponense, míg a PEG tartalom elsősorban a
kioldódást segítette elő. Mind a termikus, mind az infravörös vizsgálatok kimutatták, hogy a
két alkotó közt nincs kémiai kapcsolat a filmrétegben. A továbbiakban vizsgálták még a
különböző filmek mechanikai és morfológiai tulajdonságait, illetve a kioldódási profilokat is.
Úgy találták, hogy a merítéssel készült bevonatok a leghomogénebb eloszlásúak a teofillin
tablettákon.
O’dowd és Corrigan [26] teofillint, benzoesavat és szalicilamidokat tartalmazó
háromkomponensű rendszer stabilitását és kioldódásának mechanizmusát vizsgálta, segítséget
nyújtva ezzel a többkomponensű szilárd gyógyszerformák kioldódásának megismeréséhez. A
kétkomponensű rendszereket tanulmányozva arra a megállapításra jutottak, hogy a teofillin és
a benzoesav egy oldható komplexet képez, melynek látszólagos stabilitási állandója, 1:1
arányú összetételt feltételezve 37,1 l/mol. 37ºC-on és pH=2-es közegben a teofillin
oldhatóságának változását az oldott benzoesav függvényében a 7. ábra mutatja.
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7. ábra A teofillin oldhatóságának változása az oldott benzoesav függvényében [26]
2.2. Az aminofillin hatása és termikus bomlása
A teofillin és az etilén-diamin kombinációját, mint aminofillin gyógyszerkészítményt
Dessauer vezette be először 1908-ban vizelethajtóként [27], az asztma kezelésében csak a XX.
század második felében kezdték el alkalmazni.
A vízmentes aminofillin és hidrátja közt külalakra nincs eltérés, ránézésre meg sem
különböztethetőek [28]. Mindkét anyag fehér vagy enyhén sárgás, granulátum és por
formájában is előfordulnak, még a százalékosan definiált összetételük is megegyezik (84,087,4% teofillin és 13,5-15,0% etilén-diamin). Ez a kristályvíztartalom beállíthatóságának
bizonytalanságára utal. Az aminofillin egykristályszerkezete nem ismert. A Magyar
Gyógyszerkönyvben csak a kiindulási anyagaival, a teofillinnel és az etilén-diaminnal
találkozhatunk [29].
Kawashina és munkatársai [30] egy viszonylag egyszerű eljárást dolgoztak ki az
aminofillin előállítására. Kloroformos, etanolos, vizes közegben reagáltatták a teofillint és az
etilén-diamint, vizsgálták a keletkezett termékek szerkezetét. A víz- és a kloroform-mennyiség
arányait változtatva tapasztaltak eltéréseket, de összességében nézve egy egylépésben
megvalósítható, egyszerű és viszonylag olcsó eljárást ismertettek. Az ennek alapján készült
szabadalom lelke egy sokféle komponensből álló (víz, kloroform, észterek, n-hexanol,
különböző alkoholok, aceton, stb.) oldószerelegy [31, 32].
Az akut asztma kezelések során alkalmazott teofillin injekciók (pl.: Theodrip)
használhatóságát és biztonságosságát tanulmányozták Kojima és munkatársai [33]. Kilenc
önkéntes vett részt a kísérletsorozatban, mely során egy részük teofillin, míg a többiek
aminofillin tartalmú gyógyszert kaptak. Végeredményként azt találták, hogy az aminofillin
kedvezőtlen hatása az etilén-diamin tartalmában rejlik.
Yoshizawa és munkatársai [34] szintén foglalkoztak az aminofillin alkalmazása során
az etilén-diamin jelenléte miatt fellépő túlérzékenységi reakciókkal. Harmincas éveikben járó
japán nőket vizsgáltak, és a kapott adatokat összevetették az angol irodalomban található
adatokkal. Jelentős eltéréseket tapasztaltak. Míg a japán nőknél azonnal, de legalábbis nagyon
rövid időn belül csalánkiütéses reakciók jelentkeztek, addig az angol adatok késleltetett,
hosszabb idő eltelte után megjelenő hatásokról szóltak. A japánok és a kaukázusiak [35]
különböző reakcióinak oka biokémiai szinten keresendő.
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Míg Gaul és Schmidt [36] a bronchitis terápiában alkalmazott teofillin és a teofillinetilén-diamin tartalmú különböző orális és infúziós készítmények terápiás dózisát, illetve a
kezelések során a vérben mérhető teofillinkoncentráció időbeli lefutását hasonlította össze,
addig Kozianka-Burghof és munkatársai [37] speciálisan az acetilkolin-függő tüdőszűkület
esetén vizsgálták teofillintartalmú készítményekben az etilén-diamin légzésre gyakorolt
hatását.
Caldwell és Cotgreave [38] a vérplazma HPLC-s vizsgálatával tesztelte az
aminofillinben található etilén-diamin és teofillin tényleges terápiás hatását. Úgy találták,
hogy a két összetevő, a teofillin és az etilén-diamin közt biológiai közegben nem alakul ki
molekuláris kapcsolat. Később szimulált biológiai rendszerekben is vizsgálták az
aminofillinben található teofillin és etilén-diamin egymás közti, egymásra gyakorolt hatását
[27]. UV és NMR vizsgálati módszerekkel végzett kísérleteik alapján azt a következtetést
vonták le, hogy az aminofillint alkotó teofillin és etilén-diamin már nem képez asszociátumot
biológiai közegben.
Okano és munkatársai [39] az aminofillin vizes közegben való viselkedését
tanulmányozták modell-kísérletek segítségével. A teofillinhez hasonló szerkezetű anyagokat
(pl.: teobromin, koffein, adenin, stb.) oldottak etilén-diamin vizes oldatában, majd az így nyert
oldhatósági és stabilitásadatokat összevetették a teofillin:etilén-diamin 1:1 arányú
komplexénél mértekkel. Kísérleteik során arra a következtetésre jutottak, hogy a teofillin és az
etilén-diamin ionos formában van jelen vizes oldatukban, s ezt az állapotot a teofillin 6-keto
csoportja és az etilén-diamin aminocsoportjai közt kialakuló hidrogénkötések stabilizálják.
Publikációjukban ismertették a teofillin (TP) – etilén-diamin (EN) – víz (H2O) hármas
rendszer fázisdiagramját (8.A ábra), illetve az általuk megadott oldhatósági diagram tanúsága
szerint 1 mól etilén-diamin több mint 1 mól teofillint tud beoldani vizes közegben (8.B ábra).
teofillin

A (EN) – víz (H2O) hármas rendszer fázisdiagramja
B (A),
8. ábra A teofillin (TP) – etilén-diamin
illetve a teofillin oldhatósága vizes etilén-diamin közegben (B) [39]
Nishijo és Takenaka [40] differenciális termoanalízissel és röntgendiffrakcióval
vizsgálták az etilén-diamin és a kristályvíz felszabadulását az aminofillinből. A 2,5ºC/min
felfűtési sebesség mellett a TG görbék alapján 67ºC-on meginduló tömegveszteséghez a DTA
görbén két átlapoló (egy kezdeti nagyobb, majd egy azt követő kisebb) endoterm csúcs
tartozik. Úgy találták, hogy a termikus bomlás egyidejűleg kétféle úton mehet végbe (9. ábra):
az aminofillin elveszti az etilén-diamint és a kristályvizet, és közvetlenül vízmentes teofillin
keletkezik, vagy először csak egy részét veszti el a kristályvíznek (ún. α-aminofillin
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keletkezik), majd ezután keletkezik belőle vízmentes teofillin. Az első, nagyobb endoterm
csúcsot mindkét folyamathoz hozzárendelték, nevezetesen amikor közvetlenül vízmentes
teofillin keletkezik, illetve amikor α-aminofillin. Az ezt követő kisebb endoterm csúcs az αaminofillin etilén-diamin és kristályvíz vesztését mutatja.
O
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+

H2 O

teofillin

CH3 ( H2 O ) x1

(részlet)
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1/2 H2 O

(H2 O)1/2

9. ábra Az aminofillin feltételezett bomlási útjai [40]
Rastogi és munkatársai [41] azt tanulmányozták, hogy a röntgen pordiffrakció
mennyire alkalmas szilárd gyógyszervegyületek kinetikai folyamatainak vizsgálatára. Az
aminofillin monohidrát (I) bomlása során a kiindulási (I)-, az átmeneti- (aminofillin anhidrát –
II) és a végtermék (teofillin – III) kristályossága lehetővé tette azok pontos mennyiségi és
minőségi analízisét is, az egyes vegyületek röntgen pordiffraktogramjait a 10.A. ábra
tartalmazza. A kutatók meghatározták a három folyamat sebességi állandóját: k1 (I→II), k2
(I→III) és k3 (II→III), s úgy találták, hogy a k1 értékének hőmérsékletfüggése a legnagyobb a
három közül. A termikus mérésekkel is megerősített eredményeikkel teljesen összhangban
állnak az aminofillin tárolása során nyert tapasztalataik is. Szobahőmérsékleten két hónap
alatt a gyógyszervegyület 10%-a bomlott el, míg 5ºC-on ez az arány mindössze 3% volt két év
alatt. A 10.B. ábra az aminofillin nyitott (a), illetve zárt (b) tégelyben kimért TG és DSC
görbéit mutatja be.
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B

A

10. ábra Az aminofillin monohidrát, az aminofillin anhidrát és
a teofillin anhidrát röntgen pordiffraktogramjai (A), illetve
az aminofillin nyitott (a) és zárt (b) tégelyben mért termikus görbéi (B) [41]
2.3. Anionos molekulavegyületek, adduktumok bázikus aminokkal
Nishijo és munkatársai [42] a teofillin más, többek között etilén-diamin analógokkal
képzett szilárd komplexeit is tanulmányozta (1. táblázat). Az alkalmazott α,ω-diaminok a
következők voltak: NH2-(CH2)n-NH2, ahol n=2…8. A szilárd komplexeket vizes és etanolos
oldatból állították elő. Míg az első esetben minden kiindulási anyaggal sikerrel jártak, addig
etanolból nem sikerült az előállítás a páratlan szénatomszámú diaminok esetében.
Kristályvízmentes, illetve különböző kristályvíztartalmú komplexeket kaptak, melyekben a
teofillin:diamin arány mindig 2:1 volt. A vegyületek termikus bomlása nagyon hasonló képet
mutatott: az anhidrátok egy lépésben vesztették el diamintartalmukat, míg a kristályvizes
komplexeknél ezt egy vízvesztési lépcső előzte meg. A vegyületekről a 2θ=10-25º
tartományban röntgen pordiffrakciós felvételeket, míg a 4000-3000 cm-1 és a 1400-1200 cm-1
tartományban nujolos FTIR felvételeket is közöltek.
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1. táblázat
Teofillin (TP) diaminokkal képzett molekulavegyületei vizes oldatból kristályosítva [42]
Diamin
Molekulavegyület A kristályvíz kilépési A diamin kilépési
hőmérséklete [ºC]
hőmérséklete [ºC]
Etilén-diamin (ED)
67-110
67-130
(TP)2.ED.H2O
1,3-diamino-propán (ProD) (TP)2.ProD.H2O
1,4-diamino-bután (BD)
(TP)2.BD

80-115

80-136

-

150-210

1,5-diamino-pentán (PenD) (TP)2.PenD.2H2O
1,6-diamino-hexán (HexD) (TP)2.HexD

68-97

97-141

-

120-168

1,7-diamino-heptán (HepD) (TP)2.HepD.H2O
1,8-diamino-oktán (OD)
(TP)2.OD

55-98

98-145

-

120-168

A teofillin a benzil-aminnal 1:1 mólarányú rácsvegyületet (11. ábra) képez, míg
más aromás aminokkal (pl.: anilin, N-metilanilin, N,N-dimetilanilin, melyek konjugált
savjaikra vonatkoztatott pKa értékei rendre 4,60, 4,58 és 4,85 25ºC-on, szemben a benzil-amin
9,34-es értékével) nem ad szilárd komplexet. Nishijo munkatársaival [43] az említett benzilaminos molekulavegyületet - melyet etanolos oldatból állítottak elő - vizsgálta
röntgendiffrakcióval,

termikus

módszerekkel

(DTA-TG,

DSC)

és

infravörös

spektroszkópiával. A DTA-TG felvételek alapján levegőben való melegítésekor az amin az 5390ºC hőmérséklet tartományban távozik el a rendszerből. Ennek során felbomlik a komplex
kristályrácsa, és amorf teofillin keletkezik (endoterm csúcs), amely később vízmentes
teofillinné kristályosodik (exoterm csúcs). A folyamatot különböző hőmérsékleteken vett
minták XRD felvételeivel derítették fel. A felvett IR spektrumok alapján valószínűvé vált,
hogy a komplexálódás során nem történt hidrogénvándorlás a kiindulási anyagok közt, a
molekulavegyületet összetartó hidrogénkötések a teofillin ─C=O és ─NH, illetve a benzilamin ─NH2 csoportjai közt alakulnak ki, amit az ezen csoportokra jellemző sávok
alacsonyabb hullámszámok felé való eltolódása jelez.
A

B

R
CH2
+

O
H3C
O

H

H

H

N

N
N
CH3
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11. ábra A teofillin benzil-aminnal [43] (A), illetve alifás monoaminokkal [44] (B) alkotott
rácsvegyületeinek szerkezete
Szintén Nishijo és munkatársai [44] 16 különböző alifás monoamin felhasználásával
kísérelték meg teofillin molekulavegyületek (11. ábra) előállítását vizes és etanolos
oldatokból. A keletkezett mintákat infravörös spektroszkópiával, röntgen pordiffrakcióval és
termikus analitikai módszerekkel vizsgálták. Vízből a metil-amin, az etilamin, a n-propilamin,
a monoetanolamin, a n-propanolamin és az i-propanolamin teofillinnel képzett 1:1 mólarányú
adduktumát nyerték, melyek közül a metil-aminos származék 1 mol vizet is tartalmazott. Az
FTIR spektrumuk alapján úgy tűnt, hogy hidrogénvándorlás történt: a teofillin N(7)-jéhez
kapcsolódó hidrogén leszakadt, és azt a monoamin aminocsoportja kötötte meg. Így az
adduktumok teofillinát anionokat és protonált aminocsoporttal rendelkező ammónium
kationokat tartalmaznak.
Etanolammónium-teofillinátnak

(WUYRIR

[12])

(12.

ábra),

azaz

a

teofillin:etanolamin 1:1 mólarányú ionos vegyületének kristályszerkezetét Bombicz és
Madarász munkatársaikkal [45,46] egykristály röntgendiffrakcióval derítették fel. Az
etanolamin ammónium kationként, míg a teofillin teofillinát anionként van jelen a
molekulavegyületben. Minden egyes etanolamin két teofillinhez, illetve egy másik
etanolaminhoz kapcsolódik hidrogénhíd kötésekkel.

12. ábra Az etanolammónium-teofillinát szerkezete [45,46]
Tamura a munkatársaival [47] különböző nukleotid bázisok – elsősorban az
adeninnek és a citozinnak – több tucat, többek között teofillinnel képzett
molekulavegyületét állította elő. A kísérleteik során nyert minták újdonságát, illetve keverék
jellegét azok röntgen pordiffraktogramjai alapján döntötték el (2. táblázat).
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2. táblázat
Tamura és munkatársai [47] által mért röntgendiffrakciós adatok
Adenin + teofillin
Citozin + teofillin
d
Int
d
Int
7,314
100
2,988
100
3,326
76
7,138
36
5,791
42
5,574
32
7,563
33
6,326
17
3,739
18
2,374
16
5,277
17
12,628
16
6,707
17
3,520
12
3,220
12
2,259
6
6,607
11
3,678
6
4,848
10
1,945
5
3,693
9
2,090
3
2,894
7
2,287
3
2,430
6
2,468
3
2,988
5
4,928
3
3,048
5
2,006
2
3,850
5
2,763
2
8,043
4
2.4. Semleges teofillin egységgel képződött rácsvegyületek kristályszerkezete
Wiedenfeld és Knoch [48] a teofillin:karbamid 1:1 mólarányú rácsvegyületét
(DUXZAX [12]) (13. ábra) állította elő a kiindulási anyagok telített etanolos oldatából. A
kristályszerkezetet egykristály röntgendiffrakcióval vizsgálták, és egy sűrű, hidrogénhíd
kötések által összetartott, hélixszerűen csavarodó szerkezetet találtak. Egy elemi cellát négy
molekulakomplex alkot, és minden egyes molekulakomplexen belül két hidrogénhidas kötés
jön létre: N(14)-H...O(2) illetve N(7)-H...O(3). Az egyes molekulavegyületeket további
hidrogénhíd kötések tartják össze: N(14)-H2...N(9), N(13)-H2...O(1), C(8)-H...O(1). A
karbamid molekulák között az N(13)-H2...O(3) atomon keresztül alakul ki hidrogénhíd kötés.
A kristályrácsban tehát minden egyes teofillin molekula öt, míg minden egyes karbamid
molekula hat hidrogénhídban vesz részt.
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13. ábra A teofillin karbamiddal alkotott molekulavegyülete [48]
Nakao

a

munkatársaival

[49]

a

teofillin

fenobarbitállal

alkotott

2:1

zárványvegyületének (14. ábra), a bisz(teofillin) fenobarbitalnak (THOPBA [12]) kristály- és
molekulaszerkezetét tanulmányozta. A fenobarbitált nyugtatószerként alkalmazzák a
gyógyászatban, míg a teofillin vizelethajtó és szívfrekvenciát növelő hatása jelentős. Ezeket
gyakran együtt használják a gyógykezelések során, így felmerült egy közös komplex
létrehozásának a lehetősége. A színtelen tűkristályokat 50%-os vizes etanol oldatból nyerték
csökkentett nyomáson. Az egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmegoldás szerint a
fenobarbitál tükörszimmetrikus vegyület, két gyenge szimmetrikus N(1)-H…N(9) kötéssel
kapcsolódik két szomszédos teofillin molekulához. A teofillin molekulák N(7)-H…O(2)
hidrogénhíd kötésekkel kapcsolódnak. A teofillin C(8) és a fenobarbitál O(4) atomjai között
kialakuló gyenge hidrogénhíd kötéshez hasonlóval találkozhatunk a barbitál koffeinnel
alkotott komplexében is, melynek magyarázata, hogy a purinszármazékok C(8)-H csoportja
jóval savasabb a C(2)-H csoporténál. A teofillin és a fenobarbitál komplexének összetett
farmakológiai hatása valószínűleg abban rejlik, hogy minden egyes fenobarbitál molekulát
négy teofillin vesz körül hidrogénhíd kötésekkel kapcsolódva hozzá. A gyógyszeres kezelések
beállításánál azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fenobarbitál gyorsítja a
teofillin lebomlását a szervezetben [1].
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14. ábra A teofillin és a fenobarnitál [49]

- 16 -

9'

N3

12

8

H

2

7

10'

8

N1

C

C H 13
C H 13'
14

Aoki és munkatársai [50] a teofillin:p-nitrofenol 1:1 molekulavegyületének
(TOPPNP [12]) (15. ábra) szerkezetét egykristály röntgendiffrakcióval határozták meg – a
kristályokat kloroformos oldatból növesztették –, és úgy találták, hogy a kristályszerkezetben
a hidrogénhíd kötések, illetve a rétegződési kölcsönhatások dominálnak. A teofillin molekulák
az N(7) és az O(6) atomok közti középpontosan szimmetrikus hidrogénhíd kötések
következtében dimer elrendeződésűek. A karbonilcsoportjuk O(2) atomja és a p-nitrofenol
hidroxilcsoportjának O(13) atomja közt szintén hidrogénhíd kötés található. A nitrocsoportok
illetve a C(8)-H...O(10) közti rövid távolság alapján úgy tűnik, hogy elektrosztatikus
kölcsönhatás lép fel a parciálisan negatív töltésű nitrocsoport és a parciálisan pozitív töltésű
H(C8) között.
13

O
H3C
14

13

12

11

15
10

10' O

N
10

O 10

15. ábra A teofillin és a p-nitrofenol [50]
A teofillin a p-nitroanilinnel is 1:1 mólarányú adduktumot (ZEXTIF [12]) (16.
ábra) képez. Egykristály szerkezetének meghatározásával (R=0,07) Zaitu és munkatársai
foglalkoztak [51]. Az intermolekuláris hidrogénhíd kötésekkel N(7)-H(7)…N(9), N(20)H(20B)…O(10), N(20)-H(20A)…O(22) összetartott teofillin és p-nitro-fenol molekulák
lemezszerű rétegeket alkotnak. A teofillin gyűrűk sík elrendezésűek, a kötéshosszak és a
kötésszögek elég jó egyezést mutatnak a teofillin monohidrátnál, illetve egyéb teofillin
komplexeknél kapott értékekkel. A p-nitroanilin hattagú gyűrűjében a C-C kötések a molekula
hosszanti tengelye mentén rövidebbek. A komplexet összetartó legfontosabb kötések a C(8)H...O(12) és a C(15)-H...O(23) atomok közt alakulnak ki. A vizsgálatokhoz a komplexet
szobahőmérsékleten, kloroform:metanol 10:1 arányú oldatából állították elő.
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B

A

16. ábra A teofillin p-nitroanilinnel [51] (A) és 5-fluoruracillal [52] (B) alkotott adduktuma
Zaitu és munkatársai [52] a teofillin és az 5-fluorouracil 2:1 mólarányú
monohidrátos adduktumának, a bisz(teofillin) 5-fluorouracil monohidrátnak (ZAYLOA
[12]) (16. ábra) egykristály szerkezetét is megállapították. A kristályokat vizes oldatból
állították elő. A molekulák egymással párhuzamos síkokból álló kristályszerkezetet alkotnak.
Minden egyes 5-fluorouracil molekula két N-H...O hidrogénkötéssel [N(20)...O(33),
N(29)...O(26)] kapcsolódik egy teofillin molekulához, melyeket N-H...N hidrogénkötések
[N(7)...N(22)] tartanak össze. A víz az ugyanabban a síkban lévő 5-fluorouracillal és a
szomszédos síkban lévő teofillinnel alakít ki hidrogénhíd kötéseket, melyek gyakorlatilag az
egész szerkezetet stabilizálják. Az egyes síkokon belül közeli intermolekuláris kapcsolat van a
teofillin metilcsoportjai és az 5-fluoruracil F és O atomok között, melyek szintén a síkok
szerkezetének stabilitását biztosítják.
2.5. Adduktumok savas természetű molekulákkal
Sekiya

és

munkatársai

[53]

sikerrel

állítottak

elő

teofillin

tartalmú

molekulavegyületeket meleg kloroformot, benzolt és toluolt használva oldószerként. Vízből,
etanolból és nitrometánból nem sikerült új zárványvegyületet nyerniük. Az eredményesen
alkalmazott molekulavegyület-képzők (3. táblázat) közt a következő savas természetűek
voltak: o-,m- és p-nitrobenzoesav, szalicilsav, m-klórbenzoesav és 3,5-dinitrobenzoesav. A
keletkezett vegyületek FTIR spektrumát felvették, de szerkezetüket nem vizsgálták.
3. táblázat
Sekiya és mtsai által alkalmazott molekulavegyület-képzők és azok olvadáspontjai [53]
A molekulavegyület olvadáspontja, ill.
Molekulavegyület-képző
olvadási/bomlási tartománya (ºC)
p-O2N-C6H4-OH
148-150
m-O2N-C6H4-OH
150-160
o-O2N-C6H4-CO2H
160-168
m-O2N-C6H4-CO2H
200-202
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p-O2N-C6H4-CO2H
o-HO-C6H4-CO2H
3,5-(O2N)2C6H3-CO2H
m-Cl-C6H4-CO2H
o-HO-C6H4-CONH2

191-195
183-184
190-191
182-185
187-210

Shefter [54] vizes-alkoholos oldatból kristályosította ki a teofillin 5-kloroszalicilsavas 1:1 arányú komplexét (CSATEO [12]) (17. ábra), majd egykristály
röntgendiffrakcióval meghatározta a szerkezetét. A kristályban a semleges teofillin egyrészt
erős

hidrogénhidas

kötést

létesít

N(9)

atomján

keresztül

az

5-kloro-szalicilsav

karboxilcsoportjának -OH részével, illetve egy másik teofillin molekulához is kapcsolódik két
N(7)···H – O(6) hidrogénhíd kötéssel. Az 5-kloro-szalicilsav molekulán belül intramolekuláris
hidrogénhíd is létezik a C(7) szénatom karboxilos oxigénje és a C(2) szénatom
hidroxilcsoportjának hidrogénje között.
A

B

17. ábra A teofillin 5-kloroszalicilsavas [54] (A) és szulfatiazolos [55] (B) molekulavegyülete
Shefter és Sackman [55] a teofillin szulfatiazolos 1:1 arányú molekulavegyületét
(SULTHE [12]) (17. ábra) állította elő alkoholos oldatból, majd szerkezetét egykristály
röntgendiffrakcióval határozta meg. A párban elhelyezkedő szulfatiazol molekulákat két
szimmetrikus N-H···N kötés tartja össze, és minden szulfatiazol molekulához két teofillin
molekula kapcsolódik három hidrogénkötésen – N(1)···H(N7)-N(7), N(1)-H(N1)···O12 és
N(1)-H(N1)···O(10) – keresztül.
A teofillin-5-szulfoszalicilát hidrátot (WUYRUD [12]) (18. ábra) Madarász és
munkatársai [45, 46, 56] állították elő 5-szulfoszalicilsav dihidrát és teofillin vizes oldatából.
Az áttetsző, tűs kristályok szerkezetét egykristály röntgendiffrakció segítségével Bombicz
Petra határozta meg. A protonálódott teofillinium kation három erős hidrogénkötésben vesz
részt: a protonálódott N(9)-en és az O(6) karbonil oxigénen keresztül egy-egy
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vízmolekulához, az N(7) atomon keresztül pedig a szulfoszalicilsav deprotonált szulfonát
oxigénjéhez kapcsolódik. A szulfonátcsoport másik két oxigénatomja közül az egyik egy
vízmolekulával, a másik egy szulfoszalicilát karbonsav oxigénjével képez hidrogénkötést. Az
5-szulfoszalicilsavban a karbonil és a hidroxilcsoportok közt egy intramolekuláris
hidrogénhíd is kialakul.

18. ábra A teofillin-5-szulfoszalicilát hidrát kristályszerkezete [45,46,56]
Koo és munkatársai [57] a teofillint sósavval reagáltatva teofillinium kloridot
(THEOPI [12]) állították elő, melynek egykristály szerkezetét is meghatározták, bár elég nagy
bizonytalansággal (R=12,2).
A Cambridge-i egyetem munkatársai Friščić vezetésével [58] racém, illetve enantiomer
kokristályok előállítására vonatkozóan végeztek kísérleteket. Először teofllint D, illetve L
borkősavval őröltek össze néhány csapp nitrometán jelenlétében. Az így kapott teofillin-Lborkősav és teofillin-D-borkősav további összeőrlésével ugyanazt az anyagot kapták, amit a
teofillin racém borkősavas oldatából is sikerült kikristályosítani, illetve amit a teofillin és a
racém borkősav összeőrlésével is kaptak A teofillinnel nyert 2:1 arányú, valamint a koffeinnel
nyert 1:1 sztöchiometriájú kokristályok szerkezetét röntgen pordiffrakciós adatokból
határozták meg (19. ábra).

(teofillin)2·(D/L-borkősav)

(teofillin)2·(DL-borkősav)
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(koffein)2·(D/L-borkősav)

19. ábra A teofillin és a koffein D, L, illetve racém borkősavval alkotott kokristályainak
szerkezete [58]
2.6. Teofillintartalmú fémkomplexek
Kutatásaim során ugyan csak a teofillin molekulavegyületeivel foglalkoztam, azonban
mind a teofillintartalmú fémkomplexek, mind a különböző teofillinszármazékok kutatási
területe igen széleskörű. Az egyes komplexek, illetve származékok szerkezete és analitikai
vizsgálata pedig gondolatébresztő lehet akár az új teofillintartalmú rácsvegyületek
előállításánál is.
Gardner és munkatársai [59] a teofillin alkalmazása során fellépő problémák (pl.:
keserű íz, rossz vízoldhatóság stb.) kiküszöbölésére egy fémkomplexet, a cink(II)-teofillinetilén-diamin vegyületet (20. ábra) fejlesztették ki, melynek szerkezetét és pH stabilitását
alapos vizsgálatoknak vetették alá. A középpontban a cinkiont, akörül pedig két teofillinát
aniont és egy semleges etilén-diamin molekulát tartalmazó szerkezet tetraéderes elrendezésű.
A vízoldhatósága ugyan sokkal rosszabb, mint a teofillinnek (annak 1/80-a), ugyanakkor nagy
előnye, hogy íze nem keserű, ami főleg rágótabletták és folyadék-szuszpenziók esetén kritikus
tulajdonsága a készítményeknek. A fémkomplex savas közegben erősen hidrolizál.

20. ábra A cink(II)-teofillin-etilén-diamin vegyülete [59]
Zelenák és munkatársai [60] négy különböző teofillintartalmú cink(II) komplexet
állítottak elő azonos kiindulási anyagokból, csupán a reakcióközegek megváltoztatásával (21.
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ábra). Tapasztalataik szerint csak bázikus közeg alkalmazása esetén történt komplexálódás,
mert sem a savas, sem a semleges pH-jú környezet nem kedvez a semleges teofillin
molekulánál sokkal reaktívabb teofillinát anion képződésének. Mind a négy cink-komplex
szerkezetét és termikus bomlási mechanizmusát jellemezték FTIR spektroszkópia,
elemanalízis és TG/DTA módszerek segítségével.

21. ábra Teofillintartalmú cinkkomplexek előállítási körülményeit összefoglaló vonalas ábra
(Tph = teofillin, mea = monoetanolamin és ipa = isopropilamin) [60]
Négy új, paramágneses tulajdonságot mutató teofillin tartalmú fémkomplex
előállítását, termikus és szerkezeti analitikai vizsgálatát végezte el Gál a munkatársaival [61].
A Co(th)2(ba)2•2H2O; Ni(th)2(ba)2•2H2O; Co(th)2(ea)2 és Ni(th)2(ea)2 vegyületekre
vonatkozóan – ahol th=teofillin, ba=benzil-amin és ea=etanolamin – megállapították,
elsősorban az FTIR és a röntgen pordiffrakciós eredményekre támaszkodva, hogy az azonos
ligandumokkal rendelkező komplexek szerkezete is azonos, függetlenül a fémion fajtájától.
Eredményeiket mágneses szuszceptibilitási és termikus vizsgálatokkal is megerősítették.
Mindkét benzil-amin tartalmú komplexnél tetraéderes elrendeződést állapítottak meg.
Egy új, kristályvizes, két teofillin és két aminoetanol ligandumot tartalmazó
rézvegyületet,

az

(SPY-5-12)-(2-aminoetanol-N)(2-aminoetanol-N,O)-bisz(teofillinát)-

réz(II) dihidrátot (C18H32N10O8Cu) (22. ábra) állítottak elő Bombicz [62] és munkatársai,
majd teljeskörű szerkezeti és termikus hőbomlási jellemzést adtak róla. A kristályrácsban a
teofillinát anionok planárisan helyezkednek el egyforma módon kötődve a központi Cu2+
ionhoz, ezzel szemben a két etanolamin helyzete eltérő: az egyik egy-, a másik kétfogú
ligandumként vesz részt a komplex felépítésében. Míg egyikük csak az –NH 2 csoport
nitrogénjén keresztül kapcsolódik a rézionhoz, addig a másik etanolamin molekula a –OH
csoportján keresztül is. A réz-komplex bomlása mind levegőben, mind inert atmoszférában
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ötlépcsősnek bizonyult. A kezdeti vízvesztés után először az etanolaminok lépnek ki különkülön, egymás után a kristályrácsból, majd ezeket követik a teofillinek, szintén egyesével. Az
áramló levegő atmoszférában történt bomlás végén kapott maradék CuO volt.
A

B

22. ábra A (SPY-5-12)-(2-aminoetanol-N)(2-amonietanol-N,O)-bisz(teofillinát)-réz(II)
dihidrát [62] (A) és a
bisz(μ-2-(2-hidroxietil)aminoetanolát)bisz(teofillinát)di(réz(II)) [63] (B) szerkezete
Madarász és munkatársai [63] a szintén réztartalmú deprotonálódott dietanolamin
bisz(μ-2-(2-hidroxietil)aminoetanolát)bisz(teofillinát)di(réz(II))

(C22H34N10O8Cu2)

komplexét (22. ábra) kristályosították ki vizes közegből. A kristályon elvégzett analitikai és
szerkezeti vizsgálatok eredményeit a hasonló ligandumokat tartalmazó (SPY-5-12)-(2aminoetanol-N)(2-amonietanol-N,O)-bisz(teofillinát)réz(II)

dihidrát

komplex

[62]

tulajdonságaival vetették össze.
2.7. Szerves teofillinszármazékok
Dănilă és munkatársai [64] célja új, farmakológiailag hatékony teofillin származékok
előállítása (23. ábra) volt. A 8-R-7-[2-hidroxi-3-(4-acetil-amino)-fenoxi-propil]-1,3-dimetilxantin származékainak – ahol az R többek közt H, Cl, Br, NO2, pirolidin, piperidin,
morfolin, stb. csoportokat jelent – kémiai szerkezetét elemanalízis, IR és

1

H-NMR

spektroszkópia segítségével igyekeztek feltérképezni. A gyűrűs és a nem gyűrűs
szubsztituensek hatása közti különbséget, a vegyületek termikus stabilitását és olvadáspontját
termikus mérésekkel tanulmányozták. Az egyes vegyületek szerkezeti és analitikai jellemzése
mellett azoknak a légcső simaizomzatára gyakorolt hatását is megvizsgálták, s több aktív
származékot is találtak.
23. ábra A 8-R-7-[2-hidroxi-3-(4-acetil-amino)-fenoxi-propil]-1,3-dimetil-xantin
származékok előállításának sémája [64]
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Ugyanez a kutatócsoport Profire vezetésével az előzőekhez hasonló 8-as helyzetben
szubsztituált bisz-xantinokat állított elő [65] (24. ábra), vizsgálta szerkezetüket, termikus
tulajdonságaikat és biológiai aktivitásukat. A magas olvadáspontú bisz-xantin származékok
közül a gyűrűs szubsztitúciós csoportot tartalmazóak két lépésben bomlottak, míg a nem
gyűrűsek egy bomlási lépcsőt mutattak a TG görbéken. Az IR, UV és 1H-NMR spektroszkópia
és az elemanalízis eredményeinek segítségével meghatározott szerkezetű vegyületek közül
több (pl.: a pirolidin és az imidazol szubsztitúciós csoportokat tartalmazóak) a teofillinhez
hasonlóan hörgőtágító tulajdonsággal rendelkezik, gyulladáscsökkentő hatásuk pedig
erősebbnek bizonyult az alapvegyületénél.

24. ábra 8-as helyzetben szubsztituált bisz-xantinok előállításának sémája [65]
Karczmarzyk és munkatársai négy új teofillinvegyületet (25. ábra) szintetizáltak, majd
egykristály röntgendiffrakciós módszerrel meghatározták szerkezetüket. Az 8-benzil-amino7-{2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]propil}

teofillin

[66]

farmakológiai

szempont-ból inaktívnak bizonyult, míg a 7-[3-(dibenzil-amino)-2-hidroxipropil]-8(furfurilamino) teofillin [67] antihipertenzitív és értágító hatást mutatott. A szintén
jelentősen

antihipertenzitív

és

az

aminofillinhez

hasonlóan

alacsony

toxicitású

molekulavegyület, a 8-amino-7-(2-hidroxi-3-morfolino-propil) teofillin [68] új terápiás
lehetőséget jelenthet a gyógyászatban, melyhez nagyon hasonló szerkezetű a negyedik
származék, a 8-amino-7-(4-morfolinobutil)-teofillin [69] is.
A

B
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C

D

25. ábra A 8-benzil-amino-7-{2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]propil}
teofillin [66] (A), 7-[3-(dibenzil-amino)-2-hidroxipropil]-8-(furfurilamino) teofillin [67] (B),
8-amino-7-(2-hidroxi-3-morfolino-propil) teofillin [68] (C) és
8-amino-7-(4-morfolinobutil)-teofillin [69] (D) molekulaszerkezete
Amíg

a

7-butil-1,3-dimetilxantin

magas

farmakológiai

aktivitással,

s

jó

vízoldhatósággal bír, addig a szintén hörgőtágító 7-izobutil-1,3-dimetilxantin nem
rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Agostini és muntakársai [70] elméleti számítások
segítségével, illetve röntgendiffrakcióval, kalorimetriás és NMR módszerek felhasználásával
kereste a fenti jelenségre a magyarázatot. Megállapították, hogy míg a butil származékban a
molekulák főként párhuzamos síkokban helyezkednek el, addig az izobutil származék
kristályszerkezete két, egymással 42º-os szöget bezáró síkot rejt. Ez egyben az utóbbi vegyület
kisebb sűrűségére is magyarázatot ad. A kutatók végső soron két fő okra tudták visszavezetni
a

két

teofillinszármazék

eltérő

fizikai-kémiai

tulajdonságait:

különbözőségére és a molekulák eltérő konformációs szabadságára.

a

hidrogénkötések

Az NMR mérések

tanúsága szerint a butil-származék esetén még vizes oldatban is nagy maradt a vegyület
mozgékonysága, szemben az izobutil-származékkal.
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2.8. Teofillin alkalmazása az analitikai módszerek és szoftverek fejlesztésében és
optimalizálásában a gyógyszeriparban
A környezeti körülményekre való nagyfokú érzékenysége miatt a teofillint szívesen
alkalmazzák tesztvegyületként a különböző analitikai módszerek fejlesztése és optimalizálása
során. A következőkben néhány, ilyen irányú felhasználását ismertetem a teljesség igénye
nélkül.
Chuan és munkatársai [71] egy viszonylag újnak számító, a szobahőmérsékleten papír
szubsztráttal működő foszforeszcenciás (PS-RTP) analitikai módszer viselkedését tesztelték a
metilxantinok mérése során, illetve ezen származékokra megpróbálták optimalizálni a
rendszert. A kutatók a teofillin, teobromin és koffein foszforeszcenciás spektrumai mellett
alaposan tanulmányozták a szűrőpapír szelektivitását, a nehézatom és a pH hatását, a szárítási
idő és -hőmérséklet hatását a mérési eredményekre, továbbá a módszer stabilitását,
karakterisztikáját és alkalmazhatóságát. Végső következtetésként megállapították, hogy a PSRTP egyszerűsége, nagy érzékenysége és szelektivitása miatt igen alkalmas módszer a
metilszármazékok akár élelmiszerekben (pl.: tea, kávé, csokoládé) való vizsgálatára is.
A Raman spektroszkópia elterjedése egyre nő a gyógyszeralapanyagok és a szilárd
gyógyszerkészítmények vizsgálatában. A mérés során a nagy intenzitású lézersugárzással
végzett megvilágítás a minta felmelegedését eredményezi, ami akár polimorf átalakuláshoz,
vagy vízvesztéshez is vezethet, az így nyert spektrum pedig már nem a kiindulási minta
jellemzőit mutatja. Johansson és munkatársai [72] farmakológiailag aktív vegyületeket
vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy ugyan teljesen nem kerülhető el a minta
melegedése, mégis annak mintatartóban való forgatásával minimálisra csökkenthető az.
Kísérleteik során többek közt a teofillin monohidrátjának vizsgálatához megfelelő forgatási
sebességet is kimérték.
Az elmúlt húsz évben jelentősen megnőtt a molekuláris lenyomatot tartalmazó
polimerek (MIP) előállítására, illetve hasznosítására tett kísérletek száma, melyek során
többek közt teofillint is alkalmaznak templátként. B. Tóth és munkatársai [73] áttekintő
publikációjukban ezen polimerek legfontosabb paramétereit, illetve azok lehetséges
meghatározási módszereit hasonlították össze.
Giron [74] egy összefoglaló publikációban ismertette a termikus analízis, a
mikrokalorimetriás mérések és a kapcsolt technikák alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit,
elsősorban a gyógyszeripar és a gyógyszerkutatás területén. Az általános felhasználási
lehetőségek mellett tanulmányában konkrét példákat is közölt a polimorfia jelenségével, a
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tisztaságvizsgálatokkal, a polimerekkel, a gyógyszerkészítményekkel, a liofilizálással és a
stabilitás-, illetve tisztaságvizsgálatokkal kapcsolatban.
Szintén Giron és munkatársai [75] a MKS 492 fantázianévre keresztelt
purinszármazék polimorf viselkedését térképezték fel termikus analízis (TG, DSC),
mikrokalorimetria, és röntgendiffrakció segítségével. Méréseik során a modellvegyület egy
amorf és öt kristályos fázisát azonosították, majd feltárták ezek keletkezésének és egymásba
való

átalakulásuknak

a

körülményeit,

meghatározták

fontosabb

fizikai-kémiai

tulajdonságaikat.
A röntgendiffrakciónak a szilárd kristályos minták szerkezetkutatásában igen fontos
szerepe van. Az informatika és a technika fejlődésével mind a berendezések, mind az értékelő
programok egyre hatékonyabbá válnak, ezzel lehetővé téve az összetettebb rendszerek
szerkezeteinek pontos felderítését, illetve kisebb méretű egykristályok mérését jelentősen
csökkent mérési idővel.
Barbour [76] részletesen beszámol az X-Speed röntgenkrisztallográfiás szoftver
előnyeiről, amit leginkább a szilárd fázisú szupramolekulák vizsgálatánál alkalmaznak. Két
nagy előnye, hogy kompatibilis a széles körben elterjedt SKELX-97 szoftverrel, illetve hogy
nagyon magas színvonalú molekula grafikák készíthetőek rövid idő alatt a segítségével.
Spek [77] részletesen ismertette a röntgendiffrakcióval mért egykristályszerkezet
szerkezetanalízisére alkalmas PLATON program általános előnyeit. Ezen szoftver segítségével
olyan hibák (pl.: hiányzó szimmetria) is kiküszöbölhetőek, melyek korábbi vagy más
programoknál még pontatlanságot okoztak a meghatározás során.
Dr. Hódi Klára MTA Doktori értekezésében [78] a szilárd gyógyszerformák fejlesztése
és minőségbiztosítása során alkalmazott analitikai módszereket vizsgálta részletesen. A
különböző gyógyszerkészítmények előállítása során fontos morfológiai, dinamikai és reológiai
tulajdonságok

tanulmányozásához

a

termikus

analízist

és

az

energiadiszperzív

röntgenspektroszkópiát is felhasználta. Munkája során nem csak az egyes módszerekkel
kinyerhető információtartalmakat tárta fel, hanem minden esetben alaposan feltérképezte azt
is, hogy az egyes vizsgálati módszerek milyen hatás(ok)at gyakorolnak a minta
tulajdonságaira, azok változásaira.

2.9. Tetraazadekalinok és izomerjeik
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Az etilén-diamint viszonylagos olcsósága és könnyű beszerezhetősége miatt szívesen
alkalmazzák kiindulási anyagként a szerves preparatív kémiában, többek közt a különböző
tetraazadekalinok és származékaik előállítása során is.
Munkám során felmerült a gyanú, hogy tetraazadekalinok (26. ábra) spontán módon
etilén-diaminból is keletkezhetnek. A kérdéskörhöz kapcsolódó tapasztalataim miatt itt
ismertetem a kapcsolódó irodalmi adatokat.
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1

2,2’-biszimidazol

1

transz-1,4,5,8-tetraazadekalin

cisz-1,4,5,8-tetraazadekalin

26. ábra A tetraazadekalin izomerjei
Rezende és munkatársai [79, 80] spontán nyert, illetve hideg etilén-diamin oldatból
különböző

reagensek

(pl.:

széndioxid,

hexaklóraceton,

etil-triklór-acetát,

stb.)

felhasználásával állították elő a 182-184ºC-on megolvadó 2,2’-biszimidazolt, melynek
szerkezetét 1H- és 13C-NMR, illetve tömegspekroszkópiás mérések segítségével tárták fel.
Az etilén-diamin lantán(III)-klorid (LaCl3) jelenlétében oxigén hatására végbemenő
gyűrűzáródási reakciója szintén tetraazadekalin képződéséhez vezet. Castellani-Bisi és
munkatársai [81] tömegspektroszkópiás módszerrel követték nyomon ezt a folyamatot.
Etilén-diaminból és 1,2-diklór-1,2-dietoxi-etánból kiindulva 1,4,5,8-tetraazadekalint
állított elő Baganz a munkatársaival [82]. A minta olvadáspontja etanolból való
átkristályosítása után 195ºC-nak bizonyult.
Fuchs és Ellencweig [83] 1H- és

13

C-NMR módszerek segítségével határozták meg

pontosan a cisz- és a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin szerkezetét. Az etilén-diamin és glioxál
reakciójából nyert transz-1,4,5,8-tetraazadekalin N-CH2-CH2-N egységének LAOCN3
program segítségével külön kiszámolták az 1H-NMR spektrumát, melyet összevetve a
kísérletileg kapott értékekkel jó egyezést találtak.
Szintén etilén-diamint és glioxált reagáltatva jutott transz-1,4,5,8-tetraazadekalinhoz
Ferrari a munkatársaival [84]. Az etanolból való átkristályosítás után 195-198ºC tartományban
olvadó kristályoknak mind D2O, mind CDCl3 oldatban megmérték a 13C-NMR spektrumát.
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Antoine és munkatársai [85] D2O oldatban vették fel a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin
13

C-NMR spektrumát, melyet köztitermékként azonosítottak egy, a glioxámot is kiindulási

anyagként tartalmazó reakció során.
Müller és munkatársai [86] a cisz- és a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin mellett több,
már ismert, illetve általuk újonnan előállított 1,4,5,8-tetraazadekalin származék szerkezetét is
meghatározták

1

H-,

13

C

és

15

N-NMR

spektroszkópiai

mérések

eredményeinek

felhasználásával.

4. táblázat
Tetraazadekalinok és izomerjeik irodalomban publikált olvadáspontjai
Vegyület
Olvadáspont (ºC)
182-184
2,2’-bisz-imidazol
195
1,4,5,8-tetraazadekalin
195-198
Transz-1,4,5,8-tetraazadekalin

Forrás
[79]
[82]
[84]

5. táblázat
Tetraazadekalinok és izomerjeik NMR spektroszkópiában meghatározott kémiai eltolódásai
Forrás
NMR módszer
Frek2,2’-biszTransz-1,4,5,8Cisz-1,4,5,8(oldat)
vencia
imidazol
tetraazadekalin tetraazadekalin
(MHz)
1
200.0
H-NMR (D2O)
2.63, 2.77, 2.90
[79,
13
80]
200.0
C-NMR (D2O)
45.9, 74.2
1
[83]
300.0
H-NMR (D2O)
2.79, 2.94, 3.24
1
360.0
H-NMR (D2O)
2.79, 2.94, 3.24
13
90.5
C-NMR (D2O)
44.6, 73.0
41.0, 64.9
[86]
15
N-NMR
40.6
-331.5
-339.8
(D2O)*
1
200.0
H-NMR (D2O)
2.75, 2.84, 2.99
13
50.3
C-NMR (D2O)
44.8, 73.0
[84]
13
C-NMR
50.3
46.7, 75.0
(CDCl3)
13
[85]
75.5
C-NMR (D2O)
47.2, 75.5
15
15
* CH3 NO2 volt a referencia anyag a N-NMR mérések során [86].
Schnering és munkatársai egykristály röntgendiffrakcióval határozták meg a transz1,4,5,8-tetraazadekalin kristályok kristályszerkezetét. Munkájuk során először triklin
kristályként azonosították őket [87], később azonban újraértékelték méréseiket, és így C2/m
tércsoportú monoklin kristályokként írták le, melyek 2/m szimmetriával rendelkeznek [88].
Reany és munkatársai az 1,3,5,7-tetraazadekalin izomerjeit vizsgálták 1H- és

13

C-

NMR és röntgendiffrakció segítségével. A cisz-izomer két típusát (27. ábra) is azonosították a
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nitrogén

atomok

térbeli

elhelyezkedése

alapján,

s

a

transz-1,3,5,7-tetraazadekalin

olvadáspontját 35-37ºC-nak mérték propán-2-olban [89, 90].

27. ábra Az 1,3,5,7-tetraheterodekalin rendszer [90] vázlata
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3. Kísérleti rész
3.1.

Kiindulási anyagok [8, 91-96]

6. táblázat
A kísérleti munkám során használt kiindulási vegyületeket, illetve azok legfontosabb tulajdonságait az alábbi táblázat tartalmazza.
A vegyület neve és
összegképlete

Szerkezeti képlete

Molekulatömege
[g/mol]

Olvadás- illetve
forráspontja

Oldhatósága

Fontosabb fizikai és
kémiai jellemzői

A kísérletek során
használt anyag
minősége

Teofillin
Teofillin
(1,3-dimetil-xantin,
1,3-dimetil-7Hpurin-2,6-dion)

O
H3C

N

O

180,17

N

N
CH3

C7H8N4O2

Aminofillin
(1,3-dimetil-xantin
és 1,2-etiléndiamin vegyülete)

H
N

O
H3C

O

N
N

420,43

H
N
N

Hideg vízben, dietiléterben, etanolban,
kloroformban rosszul,
Olvadási
forró vízben, alkálitartománya:
hidroxidokban,
269-274ºC
ammóniában, higított
sósavban és
salétromsavban jól
oldódik.
Aminofillin
Olvadási
Jól oldódik vízben,
tartománya:
etanolban oldhatatlan.
270-274ºC

:

CH3

C16H24N10O4
H2N

NH2

:

H2O = 2:1:1
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Színtelen kristályok
vagy fehér, kristályos
por. Szagtalan. Íze
gyengén keserű.
Gyenge sav.
pKa=8,6
pKb=13,72
Vízoldhatósága:
8,40 g/l

Theophylline
Anhydrous (99%),
Sigma (T-1633)

Vízmentes vagy
legfeljebb két
molekula vizet
tartalmaz. Fehér vagy
világossárga por,
granulálható.
Levegőtől és fénytől
védve tárolandó.
Gyenge bázis.

Aminophyllin
Hydrate,
Fluka 09249

Etilén-diamin
(1,2-diamino-etán,
1,2-etándiamin)

NH2

H2N

60,10

C2H8N2
1,3-Diaminopropán
(1,3-propándiamin)

74,126

NH2

H2N

C3H10N2
1,4-Diamino-bután
(1,4-butándiamin)

NH2

H2N

88,15

C4H12N2
1,6-Diamino-hexán
(1,6-hexándiamin)

NH2

H2N

116,21

C6H16N2

Benzotriazol
(1,2,3-benzotriazol)
C6H5N3

N
N
N
H

Szerves nitrogénvegyületek
α,ω-Diaminok
Olvadáspontja: Vízben hidrátképződés
8,5ºC
közben könnyen
oldódik; etanollal,
Forrási
kloroformmal
tartománya: elegyedik.
115-118ºC
Olvadáspontja: Etanolban, dietil12ºC
éterben és vízben jól
oldódik.
Forrási
tartománya:
136-138ºC
Olvadáspontja: Etanolban, dietil27ºC
éterben és vízben jól
oldódik.
Forráspontja:
160ºC
Olvadáspontja: Etanolban, dietil39-40ºC
éterben és vízben jól
oldódik.
Forráspontja:
196ºC
Azovegyület
Olvadáspontja: Szerves oldószerekben
99ºC
jól oldódik.

119,13

Tiszta, színtelen vagy
halványsárga színű,
ammónia szagú
folyadék.
Színtelen, szúrós
szagú, állás közben
könnyen oxidálódik,
elszíneződik.
Kellemetlen szagú,
színtelen, vízzel
elegyedő folyadék.
Színtelen, szúrós
szagú, állás közben
könnyen oxidálódik,
elszíneződik.

-

-

-

-

Színtelen tűkristályok.
-

Forráspontja:
204ºC (20 mbar)
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Karbamid
(karbonil-diamid,
szénsav-diamid)

H2N

60,06
O

CH4N2O

Tiokarbamid
(szulfokarbamid,
tioszénsav-diamid)
CH4N2S
Guanidin
(imino-karbamid,
aminometánamidin)

NH2

H2N

NH2

76,12
S

H2N

NH2

59,07
NH

Karbamid és származékai
Vízben, metanolban,
etanolban és glicerinben
semleges reakcióval
oldódik; kloroformban
Olvadáspontja: és dietil-éterben
133ºC
oldhatatlan.

Vízben és forró
Olvadáspontja: etanolban oldható;
182ºC
hideg etanolban, dietiléterben és piridinben
kevéssé oldódik.
Etanolban és vízben jól
oldódik.
Olvadáspontja:
50ºC

Színtelen, szagtalan
kristályos anyag.
Tetragonális
rendszerben
kristályosodik, de
megfelelő méretű
szénvegyületek
jelenlétében
hexagonális
kristályokat képez.
Kristályai színtelen
rombos prizmák.

Karbamid
Reanal 11110

Színtelen,
higroszkópos
kristályos anyag. A
legerősebb szerves
bázis.

Guanidin·HCl
[M=95,53]
Ismeretlen eredetű.

Thiourea
Fluka 88810

CH5N3

L-Aszparaginsav
(aminoborostyánkősav,
(2S)-2-aminobutándisav)

O
HO

OH
O

NH2

133,10

Aminosavak
Savas karakterű aminosavak
Vízben rosszul,
alkoholokban nem
Olvadáspontja:
oldódik.
270ºC
(zárt
rendszerben)

C4H7NO4
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Színtelen lemezke
L-Aszparaginsav
vagy pálcika kristályok Reanal 01239
alkotják. pKa1=1,99
pKa2=3,90
pKb=10,0

L-Glutaminsav
(1-amino-propán1,3-dikarbonsav,
2-aminopentándisav))

O

O

HO

147,13

OH
NH2

C5H9NO4

L-Hisztidin
((2S)-2-amino-3(3H-imidazol-4-il)
propánsav)

O
H
N

155,16

OH
NH2

N

C6H9N3O2
NH2

L-Arginin
HN

C6H14N4O2
L-Lizin
((S)-2,6diaminohexánsav)
C6H14N2O2

O

NH

OH

174,20

NH2

O
H2N

OH
NH2

146,19

Olvadáspontja: Vízben kissé, etanolban
D-alak: 213ºC nehezen oldódik; dietil(bomlik)
éterben, acetonban és
jégecetben oldhatatlan.
DL-racémalak:199ºC
(bomlik)
L-alak:
224...225ºC
(bomlik)
Bázikus aminosavak
Vízben jól, etanolban
kevéssé oldódik, dietiléterben oldhatatlan.
Olvadáspontja:
287ºC

Színtelen kristályok.
pKa1=2,13
pKa2=4,32
pKb=9,95

A természetben is
előforduló L-alakot
színtelen kristályok
alkotják.
pKa1=1,81
pKa2=6,05
pKb=9,15
Vízben jól oldódik,
Fehér, kristályos por.
Olvadáspontja:
etanolban, dietil-éterben pKa1=1,82
222ºC (bomlás
oldhatatlan.
pKa2=8,99
közben)
pKb=13,2
Vízben igen jól,
Kristályai hexagonális
Olvadáspontja: etanolban alig, dietillapocskák vagy
224ºC
éterben gyakorlatilag
színtelen tűk.
(bomlik)
nem oldódik.
pKa1=2,16
pKa2=9,20
pKb=10,8
Aminosavszármazék
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Glutaminsav
Vegyi Kisipari
Termelő
Szövetkezet

L-Hisztidin
Reanal 08058

L-Arginin
Reanal 01221
L-Lysine
Reanal L-53

L-Aszparagin
((2S)-2-amino-3karbamoilpropánsav)
C4H8N2O3
Adenin
(6-amino-purin,
7H-purin-6-amin)
C5H5N5

O
H2N

OH
O

NH2

NH2
N

N

NH

N

Citozin
(4-amino-3Hpirimidin-2-on)

NH2

C4H5N3O

NH

N

Pirazin
(1,4-diazin)

N

C4H4N2

N

Piridazin
(1,2-diazin)

N

C4H4N2

132,12

O

Forró vízben jól,
Olvadáspontja:
etanolban, dietil234...235ºC
éterben, benzolban nem
(az L-alak mooldódik.
nohidrátjának)

Heterociklusos szénvegyületek és származékaik
Dehidratáció: Hideg víz alig oldja.
110ºC
Szublimáció:
135,13
220ºC
Elbomlás:
360ºC
Forró vízben és
Olvadási
etanolban mérsékelten,
tartománya: dietil-éterben nem
111,10
320...325ºC
oldódik.
(közben bomlik)

Színtelen kristályos
anyag.
pKa1=2,21
pKa2=8,85

L-Asparagine
·2H2O
Reanal A-352

Három mól
kristályvízzel
kristályosodik.

Adenin 99%
Aldrich 10,496-5

Színtelen lemezkék.
Monohidrát alakjában
kristályosodik.

Cytosin CHR 99%
Aldrich14,201-8

Olvadáspontja: Vízben,etanolban és
53ºC
dietil-éterben oldódik.

Színtelen kristály vagy Pyrazine, 99+%
viaszszerű folyadék.
Aldrich P5,600-3

Forráspontja:
115ºC
Olvadáspontja: Vízzel, etanollal és
-8ºC
dietil-éterrel elegyedik.

Színtelen piridinszagú Pyridazine, 98%
folyadék.
Aldrich P5,720-4

80,09

N

80,09
Forráspontja:
208ºC
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Pirimidin
(1,3-diazin)

N

C4H4N2
5-Nitrouracil
(5-nitropirimidin2,4-(1H,3H)-dion)

O
O2N

C4H3O4N3
Barbitursav
(pirimidin2,4,6(1H,3H,5H)trion,
2,4,6-trihidroxipirimidin)
C4H4N2O3
5,5-dietilbarbitursav
(5,5-dietil2,4,6(1H,3H,5H)pirimidintrion)
C8H12N2O3

Benzoesav

80,09

N

NH
NH

157,09

Olvadási
tartománya:
280...285ºC

O

HN

O

128,09
N
H

Olvadáspontja:
248ºC
(bomlás közben)

CH3

HN

CH3
N
H

Pyrimidine, 99%
Aldrich 13,169-5

Vizes oldatából
monohidrátként
kristályosodik.

5-Nitrouracil, 98%
Aldrich 85,276-7

Hideg vízben kevéssé,
forró vízben valamivel
jobban oldódik.

Fehér, keserű ízű
hasábkristályok.

Barbitursav
Reanal 02001
Barbitursav·2H2O
Reanal 02001

O

O

O

Színtelen, jellegzetes
szagú kristályok.

O

184,19

Olvadási
tartománya:
188...192ºC

Forró vízben, etanolban
és dietil-éterben
mérsékelten, más
szerves oldószerekben
jól oldódik.

Enyhén keserű ízű
tűkristályok. Régen
nyugtató-, ill.
altatószerként
használták (Veronal).

Barbituric acid,
99%
Aldrich 18,569-8
5,5-Dietilbarbitursav
Reanal 04049

O

COOH

122,12
C7H6O2

Olvadáspontja: Vízben semleges
20…22ºC
kémhatással oldódik,
savakkal sókat alkot.
Forráspontja:
124ºC

Karbonsavak és származékaik
Olvadáspontja: Hideg vízben alig,
122ºC
szerves oldószerekben
és forró vízben jól
Forráspontja: oldódik.
249ºC
- 35 -

Fehér, fénylő
Benzoesäure
lapocskák. 100 ºC
Merck 901 KZ
felett erősen szublimál. 3393934
pKa=4,20

Ftálsav
(benzol-1,2dikarbonsav)

COOH

166,13
COOH

C8H6O4

COOH

3-Szulfobenzoesav
202,19
C7H6O5S
HO3S

Kálium-hidrogénftalát
(benzol-1,2dikarbonsav kálium
sója)
C8H5O4K

COOH

204,22
COOK

Oxálsav
(etándisav)

COOH
COOH

C2H2O4
Imino-diecetsav
(2-(karboximetilamino)ecetsav)
C4H7NO4

Hideg vízben kevéssé,
meleg vízben és
Olvadáspontja: etanolban könnyen
208ºC
oldódik.

90,04

COOH

133,10

HN
COOH

Olvadáspontja:
141ºC
(Dihidrátjának
olvadáspontja:
98ºC)

Monoklin színtelen
tűk, lemezek vagy
pikkelyek.
Forráspontja alatt
bomlik.
pKa1=2,98
pKa2=5,41
Színtelen kristályok.
pKa=3,78

-

Vízben, etanolban és
dietil-éterben jól
oldódik, benzolban,
kloroformban,
petroléterben
oldhatatlan.
Oldható vízben, kevéssé Színtelen kristályok.
Olvadáspontja: oldható etanolban.
pKa1=2,.89
295…300ºC
pKa2=5,51
(dekarboxileződik)

3-Sulfobenzoic
acid, sodium salt,
97% (M=224.17)
Aldrich 37,541-1

Vízben, etanolban,
dietil-éterben oldódik,
Olvadáspontja:
benzol, kloroform,
101,5ºC
petroléter nem oldja.
(a vízmentes
savé: 189.5ºC)

Oxálsav dihidrátja
a.lt.
Reanal 0-49 MSZ
9504-56

Olvadáspontja:
243ºC
(dekarboxileződik)
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Dihidrát formájában
mérgező, savanyú ízű,
monoklin, színtelen,
szétmálló prizmák.
Toxikus.
pKa1=1,27
pKa2=4,27
Sárga kristályos por.
pKa1=3,21
pKa2=8,25

Ismeretlen eredetű.

-

3.2.

A molekulavegyületek előállítási módszerei
A kiindulási anyagok, azaz a teofillin és a választott partner vegyület bemérési

mólarányát 1:1-nek, illetve néhány esetben 1:2-nek választottam. A diaminok esetében a
molekulavegyület-képzőt feleslegben alkalmaztam. Kis léptékben dolgoztam, a kiindulási
vegyületek 1-2 mmol anyagmennyiségével. Oldószerként ioncserélt vizet használtam, ennek
10-30 cm3-ében oldottam először a molekulavegyület-képzőt. Az oldás mindig intenzív
keverés mellett történt, a diaminok, a karbamid, a tiokarbamid és a guanidin
szobahőmérsékleten, míg a többi molekulavegyület-képző esetén vízfürdőn enyhén melegítve
(kb. 50-60ºC) az oldatokat. Ezután minden esetben az oldatot vízfürdőn kissé megmelegítve
adtam hozzá a teofillint, ami néhány percen belül szintén feloldódott. Csökkenő intenzitású
kevergetés mellett mintegy 2-5 cm3 térfogatra pároltam be az oldatokat, majd a párolgás
szabályozása érdekében kilyuggatott takarófóliával (Parafilmmel) fedtem be azokat. A
szobahőmérsékletre való lehűlést általában 1-2 héten belül anyagkiválás követte. A kivált
porszerű, illetve kristályos anyagokat üvegszűrőn vízsugárszivattyúval leszűrtem, majd a
szűrőn hagyva az anyagot levegőn és szobahőmérsékleten szárítottam meg. A szűrlet további
bepárlását szintén szobahőmérsékleten folytattam. Általában sikerült második szüredéket is
nyerni, illetve néhány esetben vizsgáltam a beszáradt maradékot is.
Azon mintáknál, ahol az oldat először beszáradt (pl. az etilén-diamin esetén), ott a
mintát újra feloldottam, majd egy kisebb párolgási felületet biztosító edényből
újrakristályosítottam. Ezt a műveletet addig ismételtem, míg szűrhető kiválást kaptam.
Az ígéretesnek tűnő, de szobahőmérsékleten nem megfelelő méretű kristályokat adó
molekulavegyületek előállítását a kísérleti paraméterek (pl.: kiindulási mólarányok, párolgás
intenzitása, kristályosítási hőmérséklet, stb.) változtatása mellett többször is megismételtem. A
kiindulási mólarányokat az elemanalízis eredményeiből és a termogravimetriás görbék
lépcsőmagasságaiból

számítható

legvalószínűbbnek

vélt

összetételnek

megfelelően

változtattam. Az oldószer párolgási sebességét különböző geometriájú edényekkel, ahol eltért
az átmérő/magasság arány (pl.: különböző főzőpoharak és üvegampullák, kémcsövek, stb.), a
tárolás

hőmérsékletének

változtatásával

(pl.:

szobahőmérsékleten,

radiátoron,

hűtőszekrényben), illetve az alkalmazott takarófólia (Parafilm) kilyukasztottságának
mértékével szabályoztam.
A szénsavszármazékoknál az irodalmi adatokra alapozva absz. etanolos oldatban is
megpróbáltam a molekulavegyület képzését. A munka menete lényegében megegyezett az
ioncserélt vizes előállításoknál leírtakkal.
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Azokban a kísérletekben, ahol a molekulavegyület-képzőnek valamilyen sója állt csak
a rendelkezésemre, ott sztöchiometriailag megfelelő mennyiségű sav, illetve lúg
hozzáadásával szabadítottam fel a kívánt kiindulási vegyületet. Ezekben az esetekben csak az
említett sav-bázis reakció lejátszódása után melegítettem vízfürdőn az oldatot, majd úgy
adtam hozzá a teofillint.
Kis térfogatra bepárolt oldatok hűtőszekrényben való átkristályosításával a következő
molekulavegyület-képzők esetén kísérleteztem: etilén-diamin, 1,3-diamino-propán, 1,4diamino-bután, 1,6-diamino-hexán, benzotriazol, adenin, citozin, barbitursav (Aldrich),
benzoesav, 3-szulfobenzoesav Na sója, illetve az aminofillin átrkistályosítási kísérletei során.
A gyári, por állagú aminofillin vegyszer vizes közegből való átkristályosítására
többször is kísérletet tettem.
Az elvégzett kísérleteket (7. táblázat, illetve részletesebben F1. táblázat a
Függelékben), illetve azok eredményeit és az egyes mintáknál alkalmazott analitikai
módszereket táblázatosan is összefoglaltam. Az általam használt rövidítések, magyarázatok
jegyzéke a táblázatok végén található.

Megjegyzés: Terjedelmi okok miatt jelen értekezésemben csak azokat a molekulavegyületeket
tárgyalom, amelyeket egykristály röntgendiffrakciós méréssel, vagy egyéb analitikai
módszerek alkalmazásával egyértelműen, további ilyen irányú vizsgálatokat nem igénylően
sikerült molekulavegyületként azonosítanom. Természetesen ez nem jelenti a többi minta
értéktelenségét, csak a dolgozat formai követelményeihez való alkalmazkodást.

7. táblázat.
A kísérleti eredmények táblázatos összefoglalása
(a sorrend a kiindulási anyagok csoportosításánál alkalmazott logikát követi)
Alkalmazott analitikai módszerek
A teofillinnel 1:1 arányban FTIR XRD TG/DTA C TG/
TGA minta
alkalmazott
és/vagy
H DTA FTIR minősítése*
molekulavegyület-képző
TG
N -MS
x+
x
TG/DTA
x
Etilén-diamin (En)
SCx
MV
XRD
TG/DTA
1,3-Diamino-propán (Pn)
x
x
x
x
x
MV-TVI
+ TG
x+
TG/DTA
1,4-Diamino-bután (Bn)
x
SCx
x
x
MV
+ TG
XRD
TG/DTA
MV-TVI
1,6-Diamino-hexán (Hn)
x
x
x
x
x
+ TG
TG/DTA
Benzotriazol (Btr)
x
x
x
x
x
MV
+ TG
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Karbamid (Karb) (etanolos)
Tiokarbamid (Tiokarb)
Guanidin·HCl (Guan)
L-Aszparaginsav (L-asp)
L-Glutaminsav (L-glu)
L-Hisztidin (L-his)
L-Arginin (L-arg)
L-Lizin (L-lis)
L-Aszparagin·2H2O (L-an)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

TG/DTA

x

x

TG/DTA

x

x
x

TG/DTA
TG/DTA

x
x

Adenin (Adn)

x

x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

Citozin (Cit)

x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

Pirazin (Pirazin)
Piridazin (Piridazin)
Pirimidin (Pirimidin)
5-Nitrouracil (Nur)
Barbitursav [Reanal]
(Bsav-R)
Barbitursav·2.H2O [Reanal]
(Bsav·2v -R)
Barbitursav [Aldrich]
(Bsav-A)
5,5-Dietil-barbitursav
(De-bsav)

x
x
x
x

x+
SCXRD
x

x

TG/DTA

x

x

x

TG/DTA

x

x

x

TG/DTA

x

x

x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

TG/DTA

x

Benzoesav (Benzs)

x

x

Ftálsav (Fsav)

x

x

x

x

x
x

x

3-Szulfobenzoesav Na sója
(Sbenzsav)
KH-Ftalát (KHf)
Oxálsav (Osav)
Imino-diecetsav (Imdesav)

x

Aminofillin átkristályosítása

x

A teofillinnel 1:2 arányban FTIR
alkalmazott
molekulavegyület-képző
1,4-diamino-bután
x
5-nitrouracil (nur).
x
* Th: teofillin
Th.H2O: teofillin monohidrát
MV: molekulavegyület
TVI: további vizsgálatokat igényel

XRD

TG/DTA
+ TG
TG/DTA
+ TG
TG/DTA
+ TG

MV
Th/Tiokarb
Th/Guan
K-TVI
Th/L-glu
Th/L-his
MV-TVI
MV-TVI
Th/L-an
MV

MV
Th/Th.H2O
Th/Th.H2O
Th/Th.H2O
Nur/Th.H2O

x

MV-TVI
MV-TVI
x

x

Th.H2O/Th/
Bsav-A
MV-TVI

x

x

x

MV

x

x

x

MV

x

x

x

MV
Th/KHf
Th.H2O
Th.H2O/
Imdesav/Th
Th/TEAO/
Th.H2O

TG/DTA
és/vagy
TG

C
H
N

TG/DTA

x

x
x
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TG/
TGA minta
DTA- FTIR minősítése*
MS
MV
x
Nur/Th

K: keverék
SC-XRD: egykristály röntgendiffrakció
ea.: előállítás
Két minta esetében (barbitursav, 5-nitrouracil) két különböző kristályforma jelent meg
egyazon időben. Ezeket elkülönítettem, és a továbbiakban külön vizsgáltam.
A citozin-tartalmú mintából egyszerre kivált aprószemcsés illetve hosszúkás kristályok
az FTIR spektrumuk alapján azonos vegyületnek tűntek, de az előzetes egykristály
röntgendiffrakciós mérések eltérő cellaparamétereket állapítottak meg.

Egykristály röntgendiffrakcióra is alkalmas kristályokat kaptam a következő
molekulavegyület-képzőkből kiindulva: - etilén-diamin
- 1,4-diamino-bután
- benzoesav
- ftálsav
- 3-szulfobenzoesav Na sója.
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3.3. Az alkalmazott analitikai vizsgálati módszerek, műszerek és mérési paraméterek
(XRD, FTIR, TG/DTA, CHN, TG/DTA-MS, TG-FTIR, SC-XRD, NMR, SEM, OM)
Röntgendiffrakció (XRD)
- 1. készülék típusa: Jena-Zeiss HZG4 Freiberger Präzisions Mechanik
- röntgensugárzás: Cu K α ( λ = 1,5405 Å)
- szűrő: Ni
- működési feszültség: 30 kV
- működési áram: 25 mA
- beütési tartomány: 1.103 cps, illetve 3.102 cps
- goniométer mozgási sebessége: 1º/perc
- papírsebesség: 1 cm/perc
- 2. készülék típusa: PANalytical X’Pert Pro MPD
- röntgensugárzás: Cu K α ( λ = 1,5405 Ǻ)
- szűrő: Ni
- működési feszültség: 40 kV
- működési áram: 30 mA
- detektor: X’ Celerator Detector
Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR)
- készülék típusa: Bio-Rad Excalibur Series FTS 300 spektrofotométer
- detektor: DTGS (deuterált triglicerin szulfát)
- felbontás: 4 cm-1
- átlagolt interferogramok száma: 64
- mérési tartomány: 4000 - 400 cm-1
- referencia: KBr pasztilla
Szimultán termogravimetria és differenciál termoanalízis (TG/DTA)
- készülék típusa: TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA
- áramló levegő/nitrogén atmoszféra: 130 ml/min
- hevítési sebesség: 10ºC/perc
- bemérés: kb. 5 - 15 mg
- hőmérséklet-tartomány: 25 - 1000 ºC
- mintatartó: nyitott platina tégelyke
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Elemanalízis (CHN)
- készülék típusa: Heraeus CHN-O-RAPID, - C -, N -, H -elemzés
- mérés helye: ELTE TTK, Mikroanalitikai Laboratórium
- mérést végezte: Dr. Medzihradszky Kálmánné
Fejlődő-gáz analitikai módszerek
TG/DTA-MS (Termomérleghez csatolt tömegspektrométer):
A termikus berendezés típusa: TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA
A beállításokat lásd a termoanalitikai módszereknél.
A tömegspektrométer típusa: Balzers Instruments Thermostar GSD 300 T3
- detektor: Quadrupole CH-TRON
SEM Voltage: 1400, 64 csatorna
Dwell: 0,5 s egy csatorna mérési ideje
Resolution: 45
- üzemmódjai: SCAN: 0-300 fajlagos tömeg (m/z) folyamatos
pásztázó detektálása
MID: 64-csatornás ionáram detektálás, max. 64
db előválasztott m/z érték egyidejű
nyomon követése
A csatoló egység: 200ºC-ra fűtött kvarc kapilláris.
TG-FTIR (Termomérleghez csatolt gázcellás FTIR spektrofotométer):
A termikus berendezés típusa: TGA 2050 Thermogravimetric Analyzer
- mintatartó: nyitott platina tálca
- áramló levegő/nitrogén atmoszféra: 130 ml/min
- hevítési sebesség: 10ºC/perc
- bemérés: kb. 5 - 25 mg
- hőmérséklet tartomány: 25 - 1000ºC
Az FTIR berendezés típusa: Bio-Rad Excalibur Series FTS 300 spektrofotométer
- gázcella: külső, átáramlásos, 180ºC-ra fűtött
- mintavevő cső: 180ºC-ra fűtött
- interferogram akkumuláció 30 s-ig (29
interferogram)
- felbontás: 4 cm-1
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Egykristály röntgendiffrakció (Single Crystal XRD)
- készülék típusa: 1., Enraf-Nonius CAD4 egykristály röntgendiffraktométer
2., Rigaku RAXis Rapid Image Plate röntgendiffraktométer
- röntgensugárzás: Mo K α ( λ = 0,71073 Å) vagy Cu K α ( λ = 1,5405 Å)
- monokromátor: grafit
- mérési hőmérséklet tartomány: -190ºC – 20ºC
- mérés helye: MTA KK, Szerkezeti Kémia Intézet, Röntgendiffrakciós Osztály
- kristály- és molekulaszerkezet meghatározásokat, illetve a generált
pordiffraktogramok számításait végezte: Dr. Bombicz Petra
Megjegyzés: A hidrogén atomi pozíciók diffrakciós Fourier számítási módszerrel
jöttek ki minden esetben.
Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR)
- készülék típusa: Bruker Avance DRX-500 spektrométer
- készülék teljesítménye: 500 MHz
- alkalmazott oldószer: CDCl3 (1H-NMR és 13C-NMR esetében is)
- alkalmazott belső referencia anyag: tetrametilszilán (TMS) (1H-NMR és 13CNMR esetében is)
- akkumulált mérések száma: 20480 (13C-NMR); 16 (1H-NMR)
- alkalmazott pulzus-program: zgpg30 (13C-NMR); zg30 (1H-NMR)-.
- mérés helye: BME VBK, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
- mérést végezte: Dr. Simon András
Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM)
- készülék típusa: JEOL JSM-5500 LV Scanning Electron Microscope
- katód: W
- detektor: másodlagos elektrondetektor (SEI)
- minták vezetővé tétele: felületüket palládium-arany réteggel vontuk be
az alkalmazott készülék típusa: POLARON SC 7620 SPUTTER COATER
- mérés helye: BME VBK, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
- mérést végezte: Dervarics Máté
Optikai mikroszkóp (OM)
- készülék típusa: LEICA MZ6
- digitális fényképezőgép típusa: JVC GCX3
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3.4. Analitikai vizsgálatok menete
A kiindulási anyagok azonosítását minden esetben a felvett FTIR spektrumuk alapján
végeztem el [97-99]. Azon szilárd anyagok esetén, amelyekre létezik irodalmi adat, ott
figyelembe vettem a röntgen pordiffraktogramjuk adatait is [12, 100, 101]. Ez különösen a
régi, olykor bizonytalan eredetű vegyszerek esetén bírt nagy jelentőséggel, amelyeknél magát
a vegyszert kellett beazonosítanom. Minden kiindulási vegyületnek kimértem a TG/DTA
görbéjét, illetve szilárd anyagok esetén a röntgen pordiffraktogramját is. Ezek nem csak a
használt vegyületek jellemzését segítették, hanem a későbbiekben összehasonlításul szolgáltak
az előállított molekulavegyületek leírásánál is.
Az újonnan előállított mintáimról minden esetben először FTIR felvételt készítettem.
Ezen technika segítségével már nagyon kevés anyagmennyiség (kb. 1 mg) felhasználásával
nagyfokú bizonyossággal el tudtam dönteni, hogy egy új vagy már ismert molekulavegyületet
sikerült előállítanom, esetleg csupán a kiindulási vegyülete(ke)t kaptam vissza keverékként
vagy külön-külön. A felvett FTIR spektrumok sávjai, sáveltolódásai alapján kíséreltem
meghatározni, hogy a mintákban a kiindulási vegyületek semleges molekula vagy ionos
formában vannak-e jelen, illetve közelítő becslést próbáltam adni a kristály hidrogénhidas
kötésrendszerére is.
A mintákról készített röntgen pordiffraktogramok és termikus (TG/DTA) felvételek
értékelésével megerősítést nyertem arról, hogy a kiindulási anyagoknak csak fizikai keverékét
vagy ténylegesen új anyagot sikerült előállítanom. A TG felvételekből az adszorbeált, illetve
kristály-víztartalomra, és az elillanó addíciós komponensekre tudtam következtetni. Az
elemanalízis eredményeiből és a TG görbékről leolvasható vízvesztési adatok alapján az új
vegyületek sztöchiometriájára tett feltevéseimet tudtam ellenőrizni.
Azon
növesztenem,

kísérletek
ott

során,

egykristály

amelyekben

sikerült

röntgendiffrakciós

megfelelő
mérésekkel

méretű

kristályokat

meghatároztuk

a

kristályszerkezeteket és összevetettük azokat az analitikai következtetéseimmel. A
szerkezetben talált másodlagos kölcsönhatások, funkciós csoportok ismeretében elvégeztem
az FTIR felvételek ismételt elemzését is, a szerkezeti-spektroszkópiai összefüggések
megállapítása érdekében.
Fejlődő-gáz analitikai módszerek (TG/DTA-MS és TG-FTIR) alkalmazásával az egyes
anyagok termikus viselkedésének alaposabb felderítésére, a gázfejlődési dinamikák
tanulmányozására nyílt lehetőségem. Ezen technikák segítségével vált lehetővé az
egyidejűleg, egy lépcsőben távozó gázok/gőzök nyomon követése, azonosítása is.
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4. Eredmények és értékelésük
4.1. Új analitikai eredmények a szilárd aminofillin preparátum előállításával, termikus
és kémiai stabilitásával kapcsolatban
4.1.1. Aminofillinből fejlődő gázok és gőzök TG-FTIR és TG/DTA-MS elemzése
Aminofillinből átkristályosítva többszöri kísérletek ellenére sem sikerült aminofillint
egykristályos formában előállítanom a mindmáig hiányzó szerkezeti információk pótlására.
Egy kereskedelmi (Fluka) minta segítségével közvetett szerkezeti információhoz próbáltam
jutni úgy, hogy a teofillin molekulákkal asszociált etilén-diamin és vízmolekulák kötődésének
erősségére a termikus hatásra való kiszabadulásuk dinamikájának TG-FTIR spektroszkópiás
és TG/DTA-MS gázanalitikai vizsgálatának eredményeiből következtethessek [102].
Az aminofillin termikus bomlásának már korábbi [40] vizsgálata során felmerült a
kérdés, hogy a víz és az etilén-diamin együtt távozik-e el belőle, illetve ha nem, akkor milyen
ütemben követik egymást.
Amíg a TG görbe alapján úgy tűnik, hogy az első lépcsőben (T=50-150˚C) együtt,
egyidőben távozik el mindkét komponens, addig a hozzá tartozó DTA görbén (illetve a DTG
görbén is) két átlapoló endoterm csúcs jelenik meg az adott hőmérséklet tartományban (28.
ábra), majd a visszamaradó teofillin anhidrát kezd el olvadás után szublimálni. Ezt a termikus
viselkedést támasztja alá a molekulaegységek arányából számított elméleti súlyveszteség,
illetve maradék mennyiség is. Az elemanalízis eredményeiből (8. táblázat) számított
sztöchiometriai összetétel szintén megerősíti ezt a feltételezést.
8. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:etilén-diamin:H2O=2:1:1
Számított (%) Mért 1 (%)
5,97
5,93
H
43,83
43,86
C
31,95
30,73
N
18,25
O

Mért 2 (%)
6,01
43,66
31,00
-

Az TG/DTA-MS módszer lényege, hogy a mintát folyamatosan melegítjük egy
termomérlegen, s közben mérjük a tömegváltozását, illetve az entalpiaváltozását is, a
bomlástermékeket pedig egy tömegspektrométerbe vezetjük, ahol a különböző tömeg/töltés
arányú ionokat detektáljuk az idő függvényében. A referenciául szolgáló tömegspektrumok
[97, 98] alapján eldönthető, hogy mely tömegfragmensek mely komponensekre jellemzőek, a
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detektálási idő és a fűtési sebesség ismeretében pedig hozzárendelhetjük az egyes
gázkomponenseket a megfelelő hőmérsékleten észlelt termogravimetriás lépcsőkhöz.
A mérés során a vízre a legjellemzőbb tömegű fragmensnek [97, 98] a m/z=18-as
(H2O+ molekulaion) bizonyult. Az alkalmazott kísérleti körülmények között az etilén-diamin
leginkább úgy fragmentálódik, hogy leszakad az aminocsoportja, és így a m/z=44
H2NCH2CH2+, illetve a m/z=15 NH+ ion keletkezik. A m/z=16 NH2+ fragmensionokat a levegő
oxigénjéből keletkező ionok nagy fölöslege miatt nem tudtam értékelésbe vonni. A 17-es
tömegű fragmensionok mind a vízre (HO+), mind az etilén-diaminból leszakadó és
protonálódó

aminocsoportra

(NH3+)

jellemzőek.

A

jellemző

fragmensionok

intenzitásgörbéjének lefutása alapján egyértelművé vált (29. ábra), hogy ugyan együtt
kezdenek kilépni az aminofillinből, mégis először a víz zöme távozik, majd azt követi az
etilén-diamin többsége.
Gyakorlatilag ezt az eredményt támasztotta alá a TG-FTIR mérés is, ahol ugyanakkora
felfűtési sebesség mellett a fejlődő gázokat egy Fourier-transzformációs infravörös
spektrométer gázcellája segítségével detektáljuk. Referenciaként itt az etilén-diamin és a
vízgőz gőzfázisú FTIR felvételeit használtam [98].
A 30. ábra a legintenzívebb gázfejlődésnél mért spektrumot mutatja, melyen
megjelöltem az egyes komponensekhez rendelt sávokat.
A mérési idő függvényében ábrázolt integrált abszorbancia értékek azt mutatják, hogy
ugyan közel egy időben kezd kilépni a víz és az etilén-diamin az aminofillinből, a víz zöme
mégis előbb távozik el (31. ábra), ami összhangban van a két anyag forrpontjának (Tfpetiléndiamin

=115-118˚C) összevetéséből várható dinamikával is. Az etilén-diamin molekuláknak a

vízmolekulákénál erősebb kötődése tapasztalható az aminofillinben.
Az irodalomban korábban feltételezett α-aminofillin [40] létezését méréseimmel nem
tudtam igazolni, illetve az aminofillin hőbomlási folyamatát összetettebbnek találtam, mint
ahogy azt Rastogi és munkatársai [41] három jól elkülöníthető szakaszként leírták.
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TG

DTA

28. ábra Az aminofillin termikus viselkedése 10˚C/min felfűtés esetén levegő atmoszférában
(m0=14,64 mg)

m/z=18 (H2O+)

m/z=17 (NH3+, HO+)
m/z=15, (NH+)

m/z=44 (H2NCH2CH2+, CO2+)

29. ábra Az aminofillinből eltávozó vízre és etilén-diaminra jellemző fragmensionok [97, 98]
intenzitásának időbeli változása 10˚C/min felfűtési sebesség mellett levegő atmoszférában
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C
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EN

EN

EN

EN
EN

H2O

H2O

30. ábra A TG-FTIR mérés során a legintenzívebb gázfejlődésnél regisztrált spektrum
(EN=az etilén-diamin jellegzetes elnyelési sávjai [98])

(772 cm-1 -nél mért abszorbancia
értékek alapján)

(4000-3600 cm-1-nél mért
abszorbancia értékek alapján)

31. ábra Az aminofillinből 10˚C/min felfűtési sebesség mellett eltávozó vízre és etiléndiaminra jellemző integrált FTIR abszorbancia értékek [98]
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C
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4.1.2. Egy potenciális szennyező komponens az etilén-diaminban:
transz-1,4,5,8-tetraazadekalin
Munkám során megfigyeltem, hogy etilén-diaminból zárt üvegben a tárolás során
időről időre spontán módón áttetsző, lapkás kristályok válnak ki (32. ábra). A mindmáig
ismeretlen okból megjelenő kristályokat leszűrve, azok összetételét és szerkezetét
tanulmányozva azokat transz-1,4,5,8-tetraazadekalinként sikerült azonosítanom [103].
C,H,N-elemanalízissel (9. táblázat) meghatározva a kivált kristályok összetétele
C:H:N=3:7:2 arányúnak bizonyult. Az N-szabályból – amely kimondja, hogy páros számú
nitrogénatom mellett egy vegyület sem tartalmazhat páratlan számú hidrogén atomot –
következően a legkisebb lehetséges molekula összegképlete csak a C6H14N4 lehet. Az ilyen
összetételű molekulákból, melyben a telítettség mértéke kettő, leírva is már legalább 44 félét
találtunk a Beilstein adatbázisban [92].
A telítetlenség mértékét a következő képlettel határoztam meg:
s=(2C+2+N-H) / 2,

ahol s a telítetlenség mértéke, a C, H, N pedig rendre a szén, hidrogén

és nitrogén atomok számát jelöli.
9. táblázat Az elemanalízis eredményei
transz-1,4,5,8-tetraazadekalin
Számított (%)
9,92
H
50,68
C
39,40
N

Mért 1 (%)
9,82
50,52
39,26

Mért 2 (%)
9,86
50.89
39,77

A szóbajövő vegyületek számát a kristályról felvett FTIR spektrum (33. ábra) alapján
szűkítettem tovább, melyen jól látszik, hogy 3200 cm-1 körül csak egyetlen éles, bár
felhasadást mutató sáv jelenik meg, azaz kizárható az NH2 csoport jelenléte, a molekula NH
csoporto(ka)t tartalmaz. A spektrum nem mutat 3000 cm-1 feletti νCH rezgéseket sem, ami
bizonyítja, hogy csak alifás CH csoportok vannak a vegyületben.
A kristály CDCl3 oldatban készült

13

C-NMR felvételén (34. ábra) mindössze két

szénjel jelenik meg (δ=46,5 és 75,8 ppm), mely szimmetrikus telített kétgyűrűs rendszerre
utal. 100 ppm felett nem kaptam szénjelet, ami azt jelzi, hogy a molekula nem tartalmaz
valódi telítetlenséget, valódi kettős kötéseket.
A kétgyűrűs vegyülettípusok (tetraazadekalinok és bisz-imidazolidin) (35. ábra) között
végül a minta termikus bomlástermékeinek fejlődő-gáz-analízissel (TG/DTA-MS) mért
tömegspektrumai alapján sikerült különbséget tennem. Az ismeretlen vegyület egy lépcsőben,
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233°C-on történő termikus bomlása (36. ábra) során észlelt legnagyobb fragmentumai
(m/z=80, 81 és 82) (37. ábra) arra utalnak, hogy a termikus bomlás során diazinok
keletkeznek, amelyek elsősorban a tetraazadekalinokból származhatnak. Egy másik csatolt
technika, a TG-FTIR segítségével a bomlás során szintén etilén-diamint és 1,4-diazint sikerült
azonosítanom (38. ábra).
A kristályról készült NMR spektrumokat megkíséreltem összevetni a legvalószínűbb
molekulákról,

a 2,2’-bisz-imidazolidinről

[79,

80]

és a

cisz-

és transz-1,4,5,8-

tetraazadekalinekről [84, 86] az irodalomban talált adatokkal. Így az ismeretlen vegyületünket
leginkább transz-1,4,5,8-tetraazadekalinként tudtam azonosítani. A kivált kristályok 1H-NMR
spektrumán (34. ábra) az anellációs hidrogének jelén kívül két másik hidrogén jelét kaptuk,
ami szintén a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin jelenlétét támasztja alá (cisz- vegyület esetén a
hiányzó szimmetriasík miatt négy hidrogén jelét kellene látnunk).
Az

ismeretlen

kristály

végső

azonosításához

felvettem

annak

röntgen

pordiffraktogramját (39. ábra) is, amely megegyezett a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin korábbi
egykristály röntgendiffrakciós szerkezeti adataiból [87, 88] (GAZNIE [12]) generált
porfelvételével, illetve az etilén-diaminból kivált kristály kristálytani elemi cellaparaméterei is
azonosak voltak a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin cellájának adataival.
A fent tárgyalt mérési eredményekre támaszkodva kijelenthetem, hogy az etiléndiaminból spontán kivált kristály a transz-1,4,5,8-tetraazadekalin, azonban ennek a potenciális
szennyezőnek az eredete továbbra sem tisztázott.

1 mm
32. ábra A transz-1,4,5,8-tetraazadekalin kristályok optikai mikroszkópos felvétele
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transz-1,4,5,8-tetraazadekalin

33. ábra A transz-1,4,5,8-tetraazadekalin FTIR spektruma (KBr pasztillában)

34. ábra. A transz-1,4,5,8-tetraazadekalin 1H-NMR és 13C-NMR spektrumai (oldószer: CDCl3,
készülék teljesítménye: 500 MHz).
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35. ábra: 1., 2,2’-Bisz-imidazolidin; 2., Transz-1,4,5,8-tetraazadekalin; 3., Cisz-1,4,5,8tetraazadekalin
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36. ábra A transz-1,4,5,8-tetraazadekalin termikus viselkedése 10˚C/min felfűtés esetén
áramló levegő atmoszférában (m0=7,99 mg)
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37. ábra
A transz-1,4,5,8tetraazadekalinból eltávozó
bomlási termékekre jellemző
fragmensionok intenzitásának
időbeli változása 10˚C/min
felfűtési sebesség mellett.
(A: pirazin, B: etilén-diamin, C: víz
és ammónia) [97-98]
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C
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T = 250ºC

38. ábra A TG-FTIR mérés során a legintenzívebb gázfejlődésnél regisztrált spektrum
(*=az etilén-diamin jellegzetes elnyelési sávjai [98])
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C

39. ábra A transz-1,4,5,8-tetraazadekalin számított (A) és mért (B) röntgen
pordiffraktogramja [12, 88].
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4.1.3. α,ω-Diamin-karbamátok képződése és bomlása
Vizsgálataimat azért terjesztettem ki erre a vegyületcsaládra is, mivel az aminofillin
kristályosításához összeállított teofillint és etilén-diamint tartalmazó oldatból etilén-diaminkarbamátot

tartalmazó

teofillines

egykristályokat

(ld.

4.2.1.a.

fejezetben)

sikerült

kikristályosítani az aminofillin helyett. Az α,ω-diamin-karbamátok (40. ábra) az általam
használt mindhárom vegyületnél rárakódtak a tároló üveg nyakára, onnan gyűjtöttem mintákat
a vizsgálatukhoz.
A karbamátosodás folyamata:
NH

+

NH2

H2N

+

CO

-

O

2

etilén-diamin

O

H3N

széndioxid

etilén-diamin-karbamát

Hasonló folyamatban keletkezett még:
O

O

NH

+

H3N
+

H3N

NH

-

-

O

O

1,3-diamino-propán-karbamát

1,4-diamino-bután-karbamát

NH

+
HH3N
3C

O

OH
O

1,6-diamino-hexán-karbamát

40. ábra Az etilén-diamin karbamátosodási folyamata, illetve
további, általam is vizsgált α,ω-diamin-karbamátok
A TG-DTA felvételek (41. ábra) azt mutatják, hogy egységes anyagokkal van dolgunk,
amelyek melegítés hatására egy lépcsőben távoznak el, maradékot nem, vagy alig hagyva. A
róluk készült elemanalízisek eredményei (10. táblázat) szintén megerősítik a CO2 beépülésére
vonatkozó feltételezést.
Az etilén-diamin-karbamátról (CAXMOD, CAXMOD01 és CAXMUJ [12]) készült
röntgendiffrakciós felvételeken (ld. a Függelékben: F7a. és F7b. felvételek) az irodalomban
[104] említett mindkét kristályos polimorf módosulat jellemző diffrakciós csúcsai
megjelentek. Kezdetben az I. számú módosulat dominált, néhány hónap múlva a II. számú
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módosulat vonalai is megerősödtek. Az időközi szilárd-szilárd átalakulást a FTIR spektrum
változásai is mutatták. Mindkét szilárd módosulat ikerionos, azaz ammónium és karboxilát
ionok vannak jelen egyetlen molekulán belül a kristályrácsban is.
10. táblázat Az elemanalízis eredményei
(Az 1,6-diamino-hexán mintáról nem készült elemanalízis)

etilén-diamin-karbamát
Számított (%) Mért 1 (%)
7,75
7,65
H
34,61
35,23
C
26,91
26,98
N
30,74
O
1,3-diamino-propán-karbamát
Számított (%) Mért 1 (%)
8,53
8,34
H
40,67
41,17
C
23,71
24,92
N
27,09
O
1,4-diamino-bután-karbamát
Számított (%) Mért 1 (%)
9,15
9,12
H
45,44
45,75
C
21,19
22,02
N
24,21
O

Mért 2 (%)
7,72
35,45
27,26
Mért 2 (%)
8,25
41,31
24,84
Mért 2 (%)
9,10
45,72
21,94
-

Az FTIR spektrumok tanúsága alapján is ikerionos vegyületekről van szó. A 3300 cm -1
körül jelentkező intenzív erős elnyelési sáv a szekunder amino- (azaz imino-) csoportra
jellemző

υNH,

amelynek

intenzív

voltát

a

karboxilát

ionnal

létrejövő

közös

elektrondelokalizációjával magyarázhatjuk. A 2100-2200 cm-1 környékén található elnyelési
sáv pedig a protonált primer aminocsoportra υNH3+ jellemző, amely az erős hidrogénhidas
kölcsönhatásokban való részvétele miatt tolódott el ilyen alacsony hullámszámok felé (42.
ábra).
Mind a négy karbamátról készítettem TG-FTIR gázcellás felvételsorozatot, és
mindegyik azt mutatta, hogy a hőkezelés hatására a karbamátosodás folyamata megfordítható.
Hevítés hatására a karbamátból újra diamin és CO2 keletkezik, ami jól látszik a legintenzívebb
gázfejlődéskor készített spektrumokon is (43. ábra), amelyeken az egyes diaminokra [98] és a
CO2-ra jellemző sávokat sikerült azonosítani.
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————— Etilén-diamin karbamát (A)
--------------- 1,3-diamino-propán karbamát (B)
―∙―∙―∙―∙ 1,4-diamino-bután karbamát (C)
__---__---__1,6-diamino-hexán karbamát (D)

41. ábra A karbamátok termikus viselkedése 10˚C/min felfűtési sebesség mellett, áramló
levegő atmoszférában (m0A=11,25 mg, m0B=10,16 mg, m0C=10,09 mg, m0D=5,28 mg)
1,6-diamino-hexán karbamát

Etilén-diamin karbamát

1,3-diamino-propán karbamát

1,4-diamino-bután karbamát

42. ábra A szilárd α,ω-diamin-karbamátok ikerionos szerkezetét alátámasztó FTIR spektrumai
(KBr pasztillában)
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PN
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H2O
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H2O
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CO2

BN

BN

BN

H2O

T=160o C 1,6-diamino-hexan-karbamat
CO2

HN

CO2

Absorbance

HN
H2 O

CO2
HN

HN

HN

HN

H2 O
Wavenumber

43. ábra A karbamátok bomlási gázainak FTIR spektrumai a mért legintenzívebb
gázfejlődéskor
(EN=etilén-diamin, PN=1,3-diamino-propán, BN=1,4-diamino-bután, HN=1,6-diamino-hexán
gőzök jellemző elnyelési sávjai) [98]
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4.2. Új teofillintartalmú molekulavegyületek előállítása, analitikai jellemzése, egykristály
röntgendiffrakciós rács- és molekulaszerkezetük meghatározása
4.2.1. Új szupramolekuláris teofillinkristályok bázikus közegből
4.2.1.a. Teofillin:etilén-diamin-karbamát = 1:1 rácsvegyülete,
(C7H8N4O2·[NH3+-CH2-CH2-NH-COO-])
A teofillin etilén-diaminnal való kristályosítási kísérletei után aminofillin helyett a
teofillinnek a diamin karbamátjával alkotott kristályait kaptam. A röntgendiffraktogram (44.
ábra) egyértelműen bizonyítja, hogy új vegyületről és nem a kiindulási anyagok, azaz a
teofillin és az etilén-diamin keverékéről van szó. A jól fejlett kristályok egykristály
röntgendiffrakciós szerkezet meghatározásra is alkalmasnak bizonyultak, mely után a generált
porfelvétel (ld. Függelékben az F8. ábra) is jó egyezést mutatott a kísérletivel.
Az FTIR spektrumon (45. ábra) megjelenik a ikerionos karbamátok szerkezetére
jellemző két, υNH és υNH3+ sáv (3385 cm-1 és 2181 cm-1). A teofillin karbonilcsoportjaira
jellemző csúcsok jelentősebb negatív eltolódás nélkül (1702 cm-1 és 1651 cm-1) (F2. táblázat)
jelennek meg, ami arra utal, hogy nem ionizált, hanem semleges formában fordul elő a
teofillin a rácsvegyületben. A 2550-3105 cm-1 tartományban megjelenő hidrogénhidas rendszer
a teofillinre emlékeztet.
Az elemanalízis eredményei (11. táblázat) alátámasztják az 1:1 mólarányt. A TG-DTA
görbékről (46. ábra) megállapítható, hogy az első lépcsőben a karbamát teljes egészében
eltávozik a molekulavegyületből, a visszamaradó 62,33 tömeg% (az elméleti érték 63,38
tömeg% lenne) a molekulavegyület teofillintartalma.
11. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:etilén-diamin-karbamát=1:1 rácsvegyülete
Számított (%)
Mért 1 (%)
5,67
6,07
H
42,25
41,75
C
29,56
28,83
N
22,51
O

Mért 2 (%)
6,13
42,05
28,98
-

Egykristály röntgendiffrakciós méréssel sikerült felderítenünk a kristályok szerkezetét
is (47. ábra). A differencia Fourier számításban kijött hidrogén pozíciók szerint a rácsban
ténylegesen etilén-diamin-karbamát molekulák fordulnak elő ikerionos, azaz karboxilát- és
ammónium-ionos végcsoportot tartalmazó formában. A teofillin is változatlan, semleges
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molekula formájában épül be a rácsba. Az ikerionos protonált etilén-diamin-karbamát
láncvégi alkil-ammóniumcsoportja négy hidrogénhidas kötésben vesz részt: a teofillin N(9)
nemkötő elektronpárja felé proton donorként viselkedik, ugyanúgy, mint a közeli karbamátok
karbonilcsoportjaival szemben. A karbamát szekunder aminocsoportja (=NH) szintén a
karbamátos karbonilcsoportok egyik oxigénjével alakít ki hidrogénhidas kötést. A teofillin
N(7) proton donorként vesz részt a karbamát karboniljával kialakított hidrogénkötésben (12.,
13. és F3 táblázat).
A teofillin etilén-diamin-karbamát kristályaim analitikai jellemzése publikálásra került
egy több, teofillintartalmú rácsvegyületeket összefoglaló cikkben [45].

teofillin-etilén-diamin-karbamát
TEAO

44. ábra A teofillin-etilén-diamin-karbamát (1:1) kristályok röntgen pordiffraktogramja
teofillin-etilén-diamin-karbamát

45. ábra A teofillin-etilén-diamin-karbamát (1:1) kristályok FTIR spektruma (KBr
pasztillában)
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TG

DTA

46. ábra A teofillin-etilén-diamin-karbamát (1:1) kristályok termikus viselkedése, áramló
levegő atmoszférában (m0=10,56 mg)

O22
O12
N9

47. ábra A teofillin-etilén-diamin-karbamát (1:1) molekulaszerkezete. A szaggatott vonalak az
intermolekuláris hidrogénkötéseket jelölik.
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12. táblázat Hidrogénhidas kötéstávolságok a teofillin-etilén-diamin-karbamát (1:1)
kristályokban
Kötéstávolságok
(Å)
Donor---H...Akceptor
D...A
2,690
N(7)---H(7)...O(22)
N(62)---H(62C)...O(12)
N(62)---H(62C)...O(22)

2,814

N(62)---H(62D)...O(12)
N(62)---H(62E)...N(9)

2,705

3,061
3,054

13. táblázat A teofillin-etilén-diamin-karbamát monoklin kristályainak legfontosabb
krisztallográfiai paraméterei
Tércsoport
a/Å
b/Å
c/Å
α/º
β/º
γ/º
R
Cc (No.9)
8,949
21,194
7,339
90
117,85
90
0,0463
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4.1.2.b. Teofillin:1,4-diamino-bután=2:1 rácsvegyülete
([NH3+-(CH2)4-NH3+]·[C7H7N4O2-]2)
Az 1,4-diamino-bután teofillin tartalmú oldatából - mind szobahőmérsékleten, mind
hűtőszekrényben tárolva azt – hasonlóan jól fejlett kristályok váltak ki. A jellegzetesen
hatszögletű kristályokról SEM felvétel is készült (48. ábra). A röntgenfelvételek (49. ábra)
megerősítették a feltételezést, hogy új anyagról van szó.
Az FTIR spektrumon (50. ábra) nem jelenik meg az erős, szekunder aminokra (iminocsoport) jellemző csúcs 3300 cm-1 körül, tehát karbamátosodás nem történt. A protonált primer
aminocsoportra jellemző sáv jelentősen eltolódott a kisebb hullámszámok irányába (2198 cm1

), mutatva, hogy valószínűleg a diamin mindkét láncvégi aminocsoportja protonálódott, és

egyben erős hidrogénhidas kötésekben vesz részt. A teofillin karbonil-csoportjaira jellemző
sávok jellegzetesen alacsonyabb hullámszámoknál (1686 cm-1 és 1631 cm-1) (F2. táblázat)
jelennek meg, mint a tiszta teofillinben (1717 cm-1 és 1667 cm-1), a deprotonálódás és az erős
hidrogénhidas kölcsönhatásokban való részvétel miatt. Tehát ebben a molekulavegyületben a
teofillin ionizálódott és teofillinát anionként vesz részt, azaz a vegyület a 1,4-diammóniumbután-bisz(teofillinát).
Az elemanalízis eredményei (14. táblázat) azt a feltételezést támasztják alá, hogy a
vegyületben a teofillin és az 1,4-diamino-bután molekulák mólaránya 2:1-hez.
14. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:1,4-diamino-bután=2:1 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%) Mért 2 (%)
6,29
6,35
6,39
H
48,21
47,99
47,8
C
31,23
31,13
30,96
N
14,27
O
Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) kristály termikus viselkedése megegyezik
a teofillin-etilén-diamin-karbamát kristályoknál tapasztaltakkal abban, hogy ez is két
lépcsőben bomlik el. Az első lépcsőben a proton migrációt követően a diamin lép ki a
molekulavegyületből, majd ezt követi a teofillin. A TG görbe alapján az első lépcsőben 20,23
tömeg% távozik el (51. ábra), mely jó egyezést mutat az elméletileg számított értékkel (19,66
tömeg%).
A kristályszerkezet (52. ábra) felderítését itt is egykristály röntgendiffrakcióval
végeztük el. A differencia Fourier térképen megtalált hidrogén atomok alapján a
kristályrácsban ténylegesen mindkét végén protonált aminocsoportokat tartalmazó 1,463

diammónium-bután dikation és dupla annyi deprotonált teofillinát anion fordul elő. A
protonált diamin alkil-ammóniumcsoportjai mindhárom hidrogénjükön keresztül három
különböző teofillinnel alakítanak ki intermolekuláris hidrogénkötést azok N(7), N(9) és O(6)
atomjaihoz kapcsolódva (15., 16. és F3 táblázat).

48. ábra Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) kristály SEM felvétele

1,4-diammónium-butánbisz(teofillinát)

2Θ (°)

49. ábra Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) kristály röntgen pordiffraktogramja
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1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát)

50. ábra Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) kristály FTIR spektruma
(KBr pasztillában)

TG
79.77 % teofillin
(8.698 mg)

DTA

51. ábra Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) kristály termikus viselkedése, áramló
levegő atmoszférában (m0=10,90 mg)
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N7
N9

N9

52. ábra Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) molekulaszerkezete. A szaggatott
vonalak az intermolekuláris hidrogénkötéseket jelölik.
15. táblázat Hidrogénhidas kötéstávolságok az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát)
kristályokban
Kötéstávolságok
(Å)
...
Donor---H Akceptor
D...A
2,8273
N(11)---H(11A)...O(6)
N(11)---H(11B)...N(7)
N(11)---H(11C)...N(9)

2,7915
2,8170

16. táblázat Az 1,4-diammónium-bután-bisz(teofillinát) monoklin kristályainak legfontosabb
krisztallográfiai paraméterei
Tércsoport
a/Å
b/Å
c/Å
α/º
β/º
γ/º
R
P21/n
10,595
7,794
13,221
90
94,448
90
0,0480
(No.14)
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4.2.2. Közel semleges közegből előállított teofillinvegyületek
4.2.2.a. Teofillin adeninnel, illetve citozinnal képzett rácsvegyülete,
(C7H8N4O2·C5H5N5), illetve (C7H7N4O2-·C4H6N3O+)
A teofillin adeninnel, illetve citozinnal képzett molekulavegyületével már Tamura és
munkatársai [47] is foglalkoztak, s az általuk előállított rácsvegyületek röntgen
pordiffraktogramjairól leolvasható intenzitás és rácstávolság értékeket táblázatos formában
publikálták (2. táblázat). Munkám során célul tűztem ki ezen molekulavegyületek
reprodukálását, illetve azoknak részletes szerkezeti és termikus jellemzését [106].
Az általam előállított rácsvegyületeknek legelőször a röntgen pordiffraktogramját
vettem fel, majd az arról leolvasott rácstávolság és intenzitás. értékpárokat összehasonlítottam
az irodalomban publikált adatokkal. Az adeninos molekulavegyület esetén teljes egyezést
tapasztaltam, míg az általam kristályosított citozinos molekulavegyület teljesen eltérő
diffrakciós képet mutatott az irodalmi adatokhoz képest (17. táblázat). Mindkét esetben
molekulavegyületet, s nem a kiindulási vegyületek keverékét kaptam.
17. táblázat Az adeninos és a citozinos molekulavegyületek általam megmért
röntgen pordiffrakciós adatai
Teofillin + Adenin
Teofillin + Citozin
d
Int. (%)
d
Int. (%)
7.506
26
8.564
8
7.237
84
7.393
36
6.701
19
7.155
22
5.764
52
6.486
60
5.223
34
5.587
14
3.735
22
5.304
8
3.645
24
4.870
7
3.321
100
3.411
9
3.218
14
3.386
7
3.184
16
3.305
100
2.673
14
3.259
11
Ezt a mintákról készült FTIR felvételek (53. ábra) is egyértelműen alátámasztották. (A
kiindulási anyagok FTIR spektrumait ld. a Függelékben: F12. és F13. ábra) Mindkét
molekulavegyület esetén a teofillin karbonil sávjai a vízmentes teofillin molekuláéhoz képest
a kisebb hullámszámok irányába tolódtak el, amit valószínűleg az egyes alkotók közt fellépő
erős hidrogénhíd kölcsönhatások okoznak. Az adenines molekulavegyületnél tapasztalt kisebb
mértékű karbonil sáv eltolódás (1703 és 1648 cm-1) (F2. táblázat) semleges teofillin
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molekulák jelenlétét sejteti, míg a citozinos vegyület karbonil sávjainak jóval alacsonyabb
hullámszámoknál való megjelenése inkább teofillinát anionok létezését valószínűsíti. A
vegyületek FTIR spektrumán szintén nagyintenzitású csúcsokként jelennek meg az adenin
(3339 és 3173 cm-1) és a citozin (3374 és 3124 cm-1) tautomerjeinek =NH és –NH2
csoportjaira jellemző vibrációs sávok.
Az előállítási kísérletek során nyert kristályok az elemanalízisek eredményei alapján
(18. táblázat) mindkét esetben vízmentesnek és a kiindulási vegyületeket 1:1 arányban
tartalmazó molekulavegyületeknek bizonyultak.
18. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:adenin=1:1 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%)
4,16
3,47
H
45,71
46,43
C
39,98
39,60
N
10,15
O
teofillin:citozin=1:1 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%)
4,50
4,13
H
45,36
45,00
C
33,66
32,97
N
16,48
O

Mért 2 (%)
3,62
46,38
39,61
Mért 2 (%)
4,07
45,32
33,10
-

A teofillin adeninnel képzett, nagy stabilitású molekulavegyülete 283°C-on olvad meg
(54. ábra), majd az egylépcsős, mintegy 340°C-ig lejátszódó termikus bomlása során
körülbelül 10% maradékot hagy. TG-FTIR kapcsolt technikával nyomon követve a fejlődő
gázokat 290°C-on sikerült a gázfázisú teofillint azonosítani az abszorpciós sávjai alapján (55.
ábra).
A citozinos molekulavegyület szintén igen nagy stabilitású, a tiszta teofillinnél (273°C)
jóval magasabb hőfokon, 297°C-on olvad meg (54. ábra) a hőközlés hatására, majd kétlépcsős
bomlást szenved, bár az egyes degradációs lépések nem különülnek el tökéletesen egymástól.
Kapcsolt technikákkal (TG-FTIR és TG/DTA-MS) vizsgálva a bomlási folyamatokat jól
látszik, hogy az olvadással egyidejűleg már elindulnak a degradációs folyamatok is, gázfázisú
FTIR spektrumaik alapján NH3, HNCO és CO2 gázokat sikerült azonosítanom már ebben a
szakaszban is. Tömegspektrometriás ionfragmenseik segítségével nem csak a kismolekulájú
bomlástermékek – CO2 (m/z=44,22), NH3 (m/z=15,17), H2O (m/z=17,18) – fejlődését tudtam
nyomon

követni,

hanem

a

citozinból

(m/z=40,41,42,67,68,69)

és

(m/z=40,41,42,53,68,69,94,95) is származtatható fragmenseket is (56. ábra).
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a

teofillinból

Az adenines rácsvegyületből nem sikerült röntgendiffrakcióra alkalmas egykristályokat
előállítanom. A citozinos molekulavegyület kristályainak egykristály röntgendiffrakciós
meghatározása folyamatban van.
Teofillin adeninnel képzett molekulavegyülete

Teofillin citozinnal képzett molekulavegyülete

Teofillin

53. ábra A teofillin adeninnel és citozinnal képzett molekulavegyületeinek FTIR spektrumai.
(KBr pasztillában)
____

teofillin+adenin=1:1 (A)
- - - - teofillin+citozin=1:1 (B)

TG

DTA

54. ábra A teofillin adeninnel és citozinnal képzett molekulavegyületeinek termikus
viselkedése, áramló levegő atmoszférában (m0A=7,25 mg, m0B=6,92 mg)
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T=290ºC

55. ábra A TG-FTIR mérés során a teofillin adeninos molekulavegyületéből 290ºC
hőmérsékleten fejlődő gáznemű termékek IR spektruma
(th=a gázfázisú teofillin jellegzetes elnyelési sávjai [98])

56. ábra A teofillin citozinnal képzett molekulavegyületéből eltávozó fragmensionok [97, 98]
intenzitásának időbeli változása 10˚C/min felfűtési sebesség mellett
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C
(th = teofillin, cyt = citozin)
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4.2.2.b. Teofillin benzotriazolos rácsvegyülete,
(C7H8N4O2·C6H5N3·0.5H2O)
A benzotriazol mind az FTIR spektroszkópiás (57. ábra), mind a röntgen
pordiffrakciós (58. ábra) méréseim tanúsága szerint egy eddig az irodalomban még nem
publikált molekulavegyületet képez a teofillinnel. Az eddigiekhez hasonlóan vizes közegből
való kristályosítással nyert rácsvegyület ugyan kristályos formában válik ki az oldatból,
azonban ezek a hosszú, vékony, összenőtt kristályok egykristály röntgendiffrakciós mérésre
nem alkalmasak.
Az FTIR spektrumon (57. ábra) a teofillin karbonil sávjainak eltolódásai (1702 és
1658 cm-1) (F2. táblázat) a kisebb hullámszámok irányába csekély mértékűek, ami semleges
molekulájú teofillin előfordulását jelzi a molekulavegyületben. A 3500-3400 cm-1 közti
hullámszám tartományban megjelenő sávok azt jelzik, hogy a molekulavegyület valamennyi
kristályvizet is tartalmaz.
A rácsvegyület termikus bomlásgörbéjén (59. ábra) 100ºC felett mintegy 3%-nyi
vízvesztési lépcső jelenik meg, tehát 0,5 mól kristályvizet is tartalmaz. Az elemanalízis (19.
táblázat) eredményei alapján kapott sztöchiometriai összetétel szerint is 0,5 mól kristályvizet
tartalmaznak a kiindulási vegyületeket 1:1 arányban tartalmazó kristályok.
19. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:benzotriazol=1:1 rácsvegyülete
(0,5 mol víztartalommal)
Számított (%) Mért 1 (%) Mért 2 (%)
4,58
4,34
4,29
H
50,64
50,99
51,04
C
31,80
32,17
32,35
N
12,97
O
A minta a tiszta benzotriazolhoz (102ºC) képest mintegy 24ºC-kal magasabb
hőmérsékleten, 126ºC-on megolvadó molekulavegyület 330ºC-ig teljesen elbomlik 4,5
tömeg% maradékot hagyva. A bomlástermékek sajnos már a termikus kemencében
lerakódnak, s így lehetetlenné válik a nyomonkövetésük a rendelkezésre álló fejlődő-gáz
analitikai módszerek segítségével [106].
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A teofillin benzotriazolos rácsvegyülete

57. ábra A teofillin-benzotriazol (1:1) kristályok FTIR spektruma (KBr pasztillában)

58. ábra A teofillin-benzotriazol (1:1) kristályok röntgen pordiffraktogramja
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TG

DTA

59. ábra A teofillin-benzotriazol (1:1) kristályok termikus viselkedése, áramló levegő
atmoszférában (m0=10,04 mg)
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4.2.2.c. Teofillin karbamiddal alkotott 1:1 mólarányú adduktuma,
(C7H8N4O2·O=C(NH2)2)
Teofillinből és különböző szénsavszármazékokból (karbamid, tiokarbamid, guanidin)
álló molekulavegyületek előállítását mind vizes, mind etanolos oldatból megkíséreltem.
Ioncserélt vizet alkalmazva oldószerként két szüredéket sikerült elválasztani. Az első
szüredék mindhárom esetben teofillinből állt, míg a második a szénsavszármazékból.
Etanolt használva oldószerként az előállítási kísérletek során csak egy-egy szüredéket
szűrtem le a három oldatból. A tiokarbamidos és a guanidines anyagok FTIR spekrumai
egyértelműen igazolták, hogy ismét csak a teofillint sikerült átkristályosítani, a tiokarbamid és
a guanidin valószínűleg a szürletben maradt (60. ábra).
Sikerült azonban előállítani a már az irodalomban is publikált [48] teofillin:karbamid
1:1 rácsvegyületet, amely azonosítása az irodalmi adatokból számolt generált röntgen
pordiffrakciós felvétel alapján történt (61. ábra) (a generált felvételt ld. a Függelékben: F9.
ábra). A rácsvegyület FTIR spektrumán (62. ábra) a karbonilcsoportokra jellemző sávok
(teofillin: 1693 cm-1, 1649 cm-1 és karbamid: 1668 cm-1) eltolódása (F2. táblázat) a kisebb
hullámszámok felé az igen erős hidrogénhíd kötésrendszer jelenlétét igazolja. Ez alapján arra
is következtethetnénk, hogy a teofillin leadja az N(7)-hez kapcsolódó hidrogénjét, és
teofillinát anionként vesz részt a rácsvegyületben, viszont a korábbi egykristályszerkezet [48]
teofillin molekula jelenlétét jelentette. A 3491 cm-1 és a 3468 cm-1-nél megjelenő dupla csúcs
valószínűleg a felületi szabad karbamid primer aminocsoportjainak vegyérték rezgéseiből
ered.
Annak eldöntésére, hogy a 3500 cm-1 körül jelentkező két éles csúcs esetleg nem az
oldószerként használt etanol maradékából (szabad -OH rezgések) ered, TG-MS mérést
használtam. A felvételek egyértelműen bizonyították, hogy a rendszerben nem maradt etanol,
vagy más egyéb szennyező (63. ábra). Az első lépcsőben a karbamid bomlástermékei távoznak
el a molekulavegyületből, majd miután megolvadt, a teofillin is elpárolog. Az eredményeket
összehasonlítottam a tiszta karbamidról korábban felvett TG-MS méréssel is, és ezek jó
egyezést mutattak.
20. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:karbamid=1:0,8 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%)
4,95
4,63
H
41,05
41,44
C
34,37
34,42
N
19,63
O
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Mért 2 (%)
4,68
41,39
34,55
-

Az elemanalízis eredményeit (20. táblázat) értékelve a teofillin:karbamid arány 1:0,8
esetében bizonyult a mért értékekkel leginkább egyezőnek. A sztöchiometriai eltérés
valószínűleg a nem megfelelő tárolás következménye lehetett, mert a vizsgálatok elején felvett
röntgendiffraktogramon (61. ábra) még nem látszik szabad teofillin.
A TG görbe első súlyvesztési lépcsője (20,27 tömeg%), figyelembe véve a karbamid
összetett degradálódási mechanizmusát [107], inkább az 1:1 összetételt támasztja alá.
teofillin

karbamid+teofillin (etanolos)

%T%T

tiokarbamid+teofillin (etanolos)

guanidin-HCl+teofillin (etanolos)

4000.4

3000

2000

1500

1000

399.3

cm-1

60. ábra Az etanolos oldatokból kivált 1. szüredékek FTIR spektrumai (KBr pasztillában)

Teofillin:Karbamid=1:1
(etanolos)

61. ábra A teofillin:karbamid 1:1 molekulavegyületének röntgen pordiffraktogramja
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Teofillin:karbamid=1:1 (etanolos)

62. ábra A teofillin:karbamid 1:1 molekulavegyületének FTIR spektruma (KBr pasztillában)

TG

DTA

63. ábra A teofillin:karbamid 1:1 molekulavegyületének termikus viselkedése, áramló levegő
atmoszférában (m0=10,76 mg)
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4.2.3. Savas közegben előállított kokristályok
4.2.3.a.. Teofillin:ftálsav = 1:1 rácsvegyülete,
(C7H8N4O2·C6H5(COOH)2)
Teofillin és ftálsav 1:1 arányú vizes oldatából kiindulva néhány hét után szintén apró
kristálykák jelentek meg a kristályosító üvegedény alján (64. ábra), melyeknek mind FTIR
(65. ábra), mind röntgen pordiffrakciós felvétele (66. ábra) új molekulavegyület keletkezésére
utal.
A ftálsav, mint savas karakterű molekulavegyület-képző jelenléte miatt teofillinium
kation megjelenésére számítottam az új molekulavegyületben. Várakozásom ellenére azonban
a teofillin karbonilcsoportjai szinte alig tolódnak el (1710 és 1648 cm-1) (F2. táblázat) az FTIR
spektrumon (65. ábra) a vízmentes teofillin molekulához képest, bár a csúcsok egymáshoz
viszonyított intenzitása mutat némi eltérést. A vegyületben semleges teofillin, illetve ftálsav
molekulák jelenléte feltételezhető.
Összevetve a kristályokról készített és az egykristály röntgendiffrakció adatai alapján
számolt röntgen pordiffraktogramokat (66. ábra), igen jó egyezést találtam közöttük. Ugyan
mutatkozik némi eltérés a relatív csúcsintenzitásokban, azonban a csúcsok helyzete teljesen
megegyezik.
A molekulavegyület stabilitását és hőbomlását áramló levegős atmoszférában
tanulmányoztam. A maradék nélkül elbomló teofillin – ftálsav molekulavegyületből az első
lépésben, 180-230°C között a ftálsav távozik el, s vízvesztés közben ftálsavanhidrid
keletkezik. Ezt követően 276ºC-on megolvad a vízmentes teofillin, majd 315°C-ig el is
szublimál (67. ábra).
Az elemanalízis eredményei (21. táblázat) alapján a vízmentes molekulavegyület a
kiindulási arányoknak megfelelően, azaz 1:1 arányban tartalmazza a teofillint és a ftálsavat,
ami a termogravimetriás görbék lépcsőmagasságaiból leolvasható összetétellel is teljes
összhangban van.
21. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:ftálsav=1:1 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%)
4,07
3,67
H
52,03
52,83
C
16,18
16,21
N
27,72
O
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Mért 2 (%)
3,67
52,62
16,27
-

A teofillin – ftálsav rácsvegyületből a termikus bomlása során keletkező gázfázisú
bomlástermékeket fejlődő-gáz analitikai módszerek segítségével (TG/DTA-MS, TG/FTIR)
tanulmányoztam. A 67. ábrán láthatók a H2O, a CO2 és a ftálsavanhidrid tömegspektrometriás
ionfragmenseinek mennyiségi változásai az idő függvényében. A görbék lefutása azt mutatja,
hogy miközben a ftálsav vizet veszítve anhidriddé alakul, már megkezdődik a CO2 gáz
fejlődése is. Ez utóbbi a degradációs, illetve dekarboxileződéssel járó folyamatok jelenlétére
utal, melyek a vízvesztéssel részben párhuzamosan, már 180°C-tól elindulnak.
A kristályok egykristály röntgendiffakcióval meghatározott szerkezete (69. ábra)
alátámasztotta a várt, semleges molekulákat 1:1 arányban tartalmazó molekulaszerkezetet. A
ftálsav a két karboxilcsoportján keresztül alakít ki hidrogénhidas kötéseket két szomszédos
teofillin nitrogénjeivel (N(7) és N(9)), illetve O(6)-os oxigénjével (22., 23. és F3 táblázat)
[108].

1 mm
64. ábra A teofillin – ftálsav kristályok optikai mikroszkópos felvétele
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teofillin – ftálsav kristály

65. ábra A teofillin – ftálsav kristály FTIR spektruma (KBr pasztillában)

66. ábra A teofillin – ftálsav kristály röntgen pordiffraktogramja
(A, egykristály röntgendiffrakciós adatok alapján számított diffraktogram,
B, mért röntgen pordiffraktogram)
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TG

DTA

67. ábra A teofillin – ftálsav kristály termikus viselkedése, áramló levegő atmoszférában
(m0=7,71 mg)

68. ábra A teofillin – ftálsav kristályból a fragmensionok intenzitásának időbeli változása
10˚C/min felfűtési sebesség mellett [97, 98]
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C)
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69. ábra A teofillin – ftálsav molekulaszerkezete. A szaggatott vonalak az intermolekuláris
hidrogénkötéseket jelölik.

22. táblázat Hidrogénhidas kötéstávolságok a teofillin – ftálsav kristályokban
Kötéstávolságok
Donor---H...Akceptor
N(7)---H(7)...O(11)

(Å)
D...A
2,788

O(12)---H(12)O...O(6)
O(14)---H(14)O...N(9)

2,631

C(8)---H(8A) ...O(13)
C(8)---H(8A) ...O(2)

3,097

2,681
3,225

23. táblázat A teofillin – ftálsav monoklin kristályainak legfontosabb krisztallográfiai
paraméterei
Tércsoport
a/Å
b/Å
c/Å
α/º
β/º
γ/º
R
P21/n
11,526
10,141
13,907
90
106,827
90
0,0391
(No.14)
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4.2.3.b. Teofillin:benzoesav = 1:1 rácsvegyülete,
(C7H8N4O2·C6H5COOH)
A csak egy karboxilcsoportot tartalmazó benzoesav, hasonlóan az előbb már tárgyalt
ftálsavhoz, szintén egy új molekulavegyületet képzett a teofillinnel [106]. A jellegzetesen
legyező alakban növő tűs kristályokról optikai mikroszkóppal készítettem felvételt (70. ábra).
Már a kivált kristályok FTIR spektruma (71. ábra), illetve az azokról készült röntgen
pordiffraktogramok (72. ábra) is azt mutatják, hogy nem a kiindulási anyagok keveréke, vagy
az oly könnyen kiváló teofillin, hanem egy új molekulavegyület kristályosodott ki az oldatból.
A teofillin karbonilcsoportjaira jellemző FTIR sávok (1719 és 1671 cm-1) (F2. táblázat) a
semleges teofillin molekuláéval közel azonos értékeknél jelennek meg, ami az adduktumban
semleges teofillin molekulák, esetleg teofillinium kationok jelenlétére utal inkább.
A tiszta benzoesavénál (127°C) magasabb olvadáspontú molekulavegyület (139°C)
áramló levegő atmoszférában két lépcsőben bomlik el (73. ábra). Az első lépcsőben 100°C
felett a benzoesav távozik el a rácsvegyületből, majd ezt követi a teofillin, körülbelül 180°C
felett.
A termikus görbék lépcsőmagasságait összevetettem az elemanalízis eredményei (24.
táblázat) alapján számolt molekula-összetétellel, s ezek egyezősége igazolta, hogy valóban
egy vízmentes, a kiindulási vegyületeket 1:1 arányban tartalmazó új molekulavegyületet
sikerült előállítanom.
24. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:benzoesav=1:1 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%)
4,67
4,27
H
55,63
57,29
C
18,53
18,16
N
21,17
O

Mért 2 (%)
4,35
57,1
18,36
-

A bomlási mechanizmus alaposabb megismeréséhez használt kapcsolt fejlődő-gáz
analitikai módszerek során egy kivédhetetlennek tűnő problémával kellett szembesülnöm. A
termikus melegítés hatására elszublimáló benzoesav, illetve annak bomlásterméke(i) már a
kemencében, illetve a fűtött kapillárisban lerakódnak, megakadályozva ezzel a fejlődő
gázhalmazállapotú bomlástermékek átjutását mind a tömegspektrométerbe, mind pedig az
FTIR spektrométerbe. A tömegspektrométer segítségével mindössze a széndioxidra jellemző
m/z=44, illetve m/z=45 ionfragmenseket sikerült detektálnom viszonylag korán, már 80°C
fölött.
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A kristályszerkezet (74. ábra) meghatározása itt is az egykristály röntgendiffrakcióval
történt. A kristályrácsot a benzoesav karboxilcsoportja és a teofillin N(7)H, illetve O(6)
csoportja közti erős hidrogénhidas kötések stabilizálják (25., 26. és F3 táblázat).

5 mm

5 mm

70. ábra A teofillin – benzoesav kristályok optikai mikroszkópos felvételei
(60-szoros nagyítás)

teofillin – benzoesav kristály

71. ábra A teofillin – benzoesav kristály FTIR spektruma (KBr pasztillában)
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72. ábra A teofillin – benzoesav kristály röntgen pordiffraktogramja

TG

DTG

73. ábra A teofillin – benzoesav kristály termikus viselkedése, áramló levegő atmoszférában
(m0=5,83 mg)
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74. ábra A teofillin – benzoesav molekulaszerkezete. A szaggatott vonalak az intermolekuláris
hidrogénkötéseket jelölik.

25. táblázat Hidrogénhidas kötéstávolságok a teofillin – benzoesav kristályokban
Kötéstávolságok
Donor---H...Akceptor
O(11)---H(11)...O(6)

(Å)
D...A
2,656

N(7)---H(7)...O(12)

2,754

26. táblázat A teofillin – benzoesav monoklin kristályainak legfontosabb krisztallográfiai
paraméterei
Tércsoport
a/Å
b/Å
c/Å
α/º
β/º
γ/º
R
P21/n
6,984
25,124
8,608
90
108,58
90
0,0462
(No.14)
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4.2.3.c.. Teofillin:3-szulfobenzoesav = 2:1 rácsvegyülete,
(C7H8N4O2·[C7H8N4O2+]·[HOOC-C6H4-SO3-])
A teofillin és a 3-szulfobenzoesav 1:1 arányú vizes oldatából kiindulva – ez utóbbit
annak nátrium sójából sztöchiometriailag megfelelő mennyiségű sósav hozzáadásával
szabadítottam fel – szobahőmérsékleten 5-6 hetet kellett várni a kristályok megjelenésére.
A kristályok FTIR spektruma (75. ábra) már első ránézésre valami igen különös dolgot
sejtet, hiszen a szulfobenzoesav egyetlen és a teofillin kettő darab karbonilcsoportjával
szemben egyszerre öt különböző karbonil sáv (F2. táblázat) jelenik meg az 1750 - 1630 cm -1
tartományban, illetve az imino =NH sávok is sokkal sarkosabbak. A semleges teofillinre
jellemző 1712 és 1653 cm-1 hullámszámoknál megjelenő sávok mellet a 1728 és 1701 cm-1-es
karbonil rezgések az oly ritka teofillinium kation jelenlétére engednek következtetni. Az 1681
cm-1-nél látható karbonil sávot a 3-szulfobenzoesavhoz rendeltem.
A kristályokról készült röntgen pordiffraktogram igen jó egyezést mutat a
későbbiekben, az egykristály röntgendiffakciós adatokból generált porfelvétellel (76. ábra). A
mért pordiffraktogramon megjelenő igen nagy intenzitású csúcsot (*-gal jelültem az ábrán)
később a 3-szulfobenzoesav három kristályvizes módosulataként, mint a mintaelőkészítés
során fellépett szennyeződést sikerült azonosítanunk, szintén egykristály röntgendiffrakció
segítségével.
A kristályokról készült elemanalízis (27. táblázat) eredményei alapján a teofillin:3szulfobenzoesav = 2:1 arányú vízmentes összetétele bizonyult a legvalószínűbbnek.
27. táblázat Az elemanalízis eredményei
teofillin:3-szulfobenzoesav=2:1 rácsvegyülete
Számított (%) Mért 1 (%) Mért 2 (%)
3,94
3,39
3,40
H
44,84
44,21
43,78
C
19,92
19,12
18,63
N
25,60
O
5,7
S
A 237ºC-on megolvadó (77. ábra) kristályok látszólag három jól elkülönülő bomlási
lépcsőt adnak, azonban az átlapoló csúcsok alkotta DTA görbét megnézve belátható, hogy
igen összetett folyamatokról, együttes degradációról van szó.
A termikus hatásra fejlődő gázok és gőzök fejlődési dinamikáját TG/DTA-MS kapcsolt
technikával követtem nyomon (78. ábra). Mintegy 290ºC körül indul meg a CO2 (m/z = 22,
44, 45), a H2O (m/z = 17, 18) és a SO2 (m/z=64) gázok fejlődése, és ezzel egyidőben a 386

szulfobenzoesav bomlása, szulfocsoportjának kilépése a rácsvegyületből is. Ezzel
gyakorlatilag egyidőben, bár időben némiképp elnyújtva jelennek meg a benzoesav (m/z = 48,
50, 63, 66, 76), illetve a teofillin (m/z = 55, 56, 57, 58) bomlási folyamatait jellemző
fragmensionok.
Kristályszerkezetileg ez a legérdekesebb általam előállított molekulavegyület (79.
ábra). A deprotonálódott 3-szulfobenzoát ionhoz képest dupla mennyiségű teofillin egyszerre
két különböző formában, semleges molekulaként és teofillinium kation formájában van jelen.
A kristályban a semleges teofillin alkotta rétegek váltakoznak a teofillinium kation és a 3karboxi-benzolszulfonát alkotta ionos részekkel (80. ábra), mely szerkezetet hidrogénhidas
kötések sokasága stabilizálja (28., 29. és F3 táblázat). Így egy molekuláris szinten vezető és
szigetelő rétegeket tartalmazó szerves kristályt kaptam [109].

teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát

75. ábra A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát kristály FTIR spektruma
(KBr pasztillában)
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*

A

B

76. ábra A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát kristály röntgen
pordiffraktogramja (A, mért röntgen pordiffraktogram,
B, egykristály röntgendiffrakciós adatok alapján számított diffraktogram)
(*: 3-szulfobenzoesav·3H2O)
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TG

DTA

77. ábra A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát kristály termikus viselkedése,
áramló levegő atmoszférában (m0=5,27 mg)

t / min

78. ábra A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát kristályból kiszabaduló
fragmensionok [97, 98] intenzitásának időbeli változása 10˚C/min felfűtési sebesség mellett
T(˚C)=T0(˚C)+10(˚C/min)*t(min), ahol T0=25˚C
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79. ábra A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát molekulaszerkezete. A szaggatott
vonalak az intermolekuláris hidrogénkötéseket jelölik.

28. táblázat Hidrogénhidas kötéstávolságok a teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát
kristályokban
Kötéstávolságok
(Å)
Donor---H...Akceptor
D...A
2,706
N(17)---H(17)...O(4)
N(19)---H(19)...O(5)
N(19)---H(19)...O(22)

2,741

O(2)---H(22)...O(3)
N(27)---H(27)...N(29)

2,647

3,209
2,851

29. táblázat A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát monoklin kristályainak
legfontosabb krisztallográfiai paraméterei
Tércsoport
a/Å
b/Å
c/Å
α/º
β/º
γ/º
R
P21/n
13,123
9,541
19,876
90
106,756
90
0,0384
(No.14)
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80. ábra A teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát kristály szerkezete, a semleges és
az ionos molekularétegek sorolódását mutatva a kristályrácsban.
(piros: benzoesav-3-szulfonát anion, kék: teofillinium kation, sárga: semleges teofillin
molekula)

4.3. További molekulavegyületek előállítására tett kísérletek
Az egyéb molekulavegyületek előállítására tett kísérleteim még további kísérleti és
analitikai munkát egyaránt igényelnek, illetve némelyik eredménye csak a kiindulási
komponensek keveréke lett. A kutatásaim során végzett kísérleti és analitikai munkámat
részletesen összefoglaló táblázatot a Függelék tartalmazza (F1 táblázat).
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5. Összefoglalás
Doktori kutatásaim során teofillintartalmú molekulavegyületek előállításával, illetve az
előállított vegyületek összetételének és szerkezetének meghatározásával foglalkoztam. Az
amfoter teofillin a különböző vegyületeiben mind semleges, mind anionos, mind kationos
formában előfordulhat, mivel deprotonálódásra és protonálódásra alkalmas csoportokat is
tartalmaz. Az N(7) hidrogénje lúgos közegben képes leszakadni a molekuláról, míg az N(9)
nemkötő

elektronpárja

alkalmas

proton

megkötésére.

Az

általam

előállított

molekulavegyületek is tükrözik ezt a változatosságot.
Doktori dolgozatomban összefoglalt vizsgálatok nagyobbrészt alapkutatás jellegűek,
azonban

a

kapott

eredményeket

jól

hasznosíthatónak

vélem

a

gyakorlatban,

a

gyógyszerkutatásban, a további teofillintartalmú molekulavegyületek előállításában, azok
szerkezetének és termikus viselkedésének megismerésében.
A ma elsősorban asztma ellenes gyógyszerként a világ számos országában gyártott és
forgalmazott aminofillin, mint vegyszer termikus stabilitását tanulmányoztam a bomlás során
keletkező gázfázisú termékek vizsgálatával. Fejlődő-gáz analitikai módszerekkel (TG/DTAMS, TG-FTIR) sikerült felderítenem az etilén-diamin és a vízmolekula teofillinhez való
kötődésének erősségét. A gőzök távozásának dinamikája azt mutatta, hogy ugyan közel
egyszerre indul el a víz és az etilén-diamin távozása a melegítés hatására, összességét tekintve
mégis a víz előbb távozik el az aminofillinből, azaz az etilén-diamin kissé erősebben kötődik.
A kísérletek során kapott eredmények további információt jelenthetnek a gyógyszer
stabilitásának minősítésében, az extrém körülmények esetén történő szállítás, tárolás
következményeire vonatkozóan [102].
Az etilén-diaminban a gyártási és tárolási folyamatok során esetlegesen megjelenő,
potenciális szennyezésként azonosított transz-1,4,5,8-tetraazadekalin kristály felismerése,
tulajdonságainak és szerkezetének felderítése a karbamátosodás problémája mellett egy másik
szempontból is megerősíti az etilén-diamin széndioxidtól mentes tárolása biztosításának
szükségességét [103].
Az

aminofillinre

vonatkozó

további

szerkezeti

információk

megszerzését,

egykristályok előállítását a diaminok karbamátosodásának problémája is nehezíti. Ennek az
etilén-diamin bevizsgálása során felmerült CO2 megkötési folyamatnak a megfordíthatóságát
TG-FTIR fejlődő-gáz analitikai módszerrel sikerült megfigyelnem. A diaminok szilárd
karbamátjainak azonosítása FTIR spektrumaik, illetve röntgen pordiffraktogramjaik alapján
történt. Az α,ω-diaminok karbamátjainak termikus és egyéb analitikai vizsgálata a jövőben
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előállított molekulavegyületeknél könnyebbé teszi azok felismerhetőségét és azonosítását,
illetve a levegő széndioxidjának hatására könnyen képződő karbamátok egyéb vegyületeikben
való termikus bomlási folyamataira ad előzetes információkat [102].
A diaminok karbamátosodása a levegő CO2-jával a kristályosító oldatok felett is
lejátszódhat, így jutottam a teofillin etilén-diamin-karbamáttal alkotott 1:1 rácsvegyületéhez,
melynek a szerkezetét egykristály röntgendiffrakciós méréssel sikerült meghatározni. A
teofillin a rácsvegyületben semleges molekulaként fordul elő az ikerionos etilén-diaminkarbamát mellett [45]. Az FTIR spektrumon megjelenő ν=NH és νNH3+ sávok már jelezték a
diamin karbamátosodását, illetve a teofillin semleges voltára utaltak az eltolódás nélkül
megjelenő karbonil rezgések.
Szobahőmérsékleten, illetve hűtőszekrényben kristályosítva az 1,4-diamino-butánt
tartalmazó

oldatokból

mindkét

esetben

ugyanolyan

kristályokat

kaptam.

Ezek

sztöchiometriája: teofillin:1,4-diamino-bután=2:1, az FTIR spektrumon pedig a 20-30 cm-1-rel
alacsonyabb hullámszámoknál megjelenő karbonil sávok teofillinát anionok jelenlétét jelzik a
rácsvegyületben.

Egykristály

röntgendiffrakciós

méréssel

sikerült

felderíteni

a

kristályszerkezetet, melyben az előzetes becsléseimnek megfelelően a teofillin teofillinát
anionként, a diamin pedig mindkét végén protonált aminocsoportokkal vesz részt. Ez a
szerkezet vélhetően modellül szolgálhat az aminofillin szerkezetéhez is [105].
A benzoesav,

mint

savas

karakterű

molekulavegyület-képző

nem késztette

protonálódásra a teofillint, a preparálás során nyert kristályok a teofillin és a benzoesav
molekulákat közel 1:1 arányban tartalmazzák. Az egykristály röntgendiffrakcióval
megerősített szerkezet erős hidrogénhidas kötések jelenlétét igazolta a benzoesav karboxilcsoportja és a teofillin N(7)H, illetve O(6) csoportja között [106].
A teofillin ftálsavas molekulavegyületét [108] szintén a kiindulási anyagok semleges
molekulái alkotják 1:1 arányban. A kristályszerkezet meghatározása itt is röntgendiffrakció
segítségével történt. Míg a ftálsav egyik karboxilcsoportja a teofillin O(6) és N(7)H
csoportjához kapcsolódik erős hidrogénhidas kötésekkel, addig a másik karboxilos -OH
csoportja a teofillin tercier nitrogénjéhez kötődik.
Kristályszerkezetileg az általam előállított legérdekesebb szerkezetű molekulavegyület
a teofillin-teofillinium-3-karboxi-benzolszulfonát [109]. Már az FTIR spektrumán megjelenő
nagyszámú, legalább öt darab karbonil sáv jelenléte sejtette, hogy valószínűleg egy eléggé
összetett, nem mindennapi rácsvegyületet sikerült előállítanom. A deprotonálódott 3-karboxibenzolszulfonát ionhoz képest kétszeres moláris mennyiségű teofillin egyszerre két különböző
formában, semleges molekulaként és teofillinium kation formájában fordul elő. A kristályban
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a semleges teofillin alkotta rétegek váltakoznak a teofillinium kation és a 3-karboxibenzolszulfonát alkotta ionos részekkel. A kristályszerkezet különlegességéből adódóan
újszerű, speciális felhasználási lehetőségeket rejthet magában, konkrét alkalmazási
lehetőségek megbecsülésére azonban csak a további fizikai-kémiai tulajdonságainak
felderítése után kerülhet sor.
Az irodalomban már publikált adenines molekulavegyületet sikerült reprodukálnom,
ugyanakkor a citozin adalék alkalmazásával egy szépen kristályosodó, eddig még nem
publikált rácsvegyületet állítottam elő. Az FTIR spektrumok sáveltolódásai alapján, míg az
adenines molekulavegyület semleges teofillin molekulát tartalmaz, addig a citozinosban
valószínűbbnek látszik a teofillinát anionok jelenléte [106].
A benzotriazol, mint gyenge sav, szintén 1:1 összetételű molekulavegyületet képez a
teofillinnel. A kétlépcsős bomlást mutató termikus bomlása során először a benzotriazol, majd
azt követő lépésben a teofillin távozik el a rendszerből [106].
A tiokarbamiddal és guanidinnel, mint karbamid analógokkal végzett kísérletek során
új molekulavegyület előállítása nem sikerült, azonban etanolos oldatból a karbamid:teofillin
1:1 arányú, irodalomban már leírt molekulavegyületét sikerült előállítanom. Ennek
azonosítása generált röntgen pordiffraktogram alapján történt, a funkciós csoportok
azonosítása pedig az FTIR spektrum segítségével.
További, többségében savas karakterű és jó vízoldhatóságú molekulavegyületképzőkkel is folytattam kísérleteket új molekulavegyületek előállítására. Néhány esetben,
elsősorban a porszerű minták esetén, nem volt teljesen egyértelmű a képződött termékek
meghatározása, ezek további kísérleti és analitikai munkát igényelnek. Több esetben pedig
csak a kiindulási vegyületek keverékét nyertem vissza.
Az alkalmazott analitikai módszerek (XRD, FTIR, TG, DTA, elemanalízis) alkalmasak
voltak az egyes szilárd vegyületek összetételének, illetve fő funkciós csoportjainak
meghatározására.

A

kristályszerkezet

meghatározások

egykristály

röntgendiffrakciós

mérésekkel váltak lehetővé. Néhány vegyület bomlásának nyomonkövetése kapcsolt fejlődőgáz analitikai módszerek alkalmazásával (TG-FTIR, TG/DTA-MS) valósult meg.
Munkám során megállapítást nyert, hogy a teofillin ionos rácsvegyületeinek
kialakításához szükséges, de nem elegendő feltétel az alkalmazott molekulavegyület-képzők
minél erőteljesebb savas, ill. bázikus karaktere, amely a semleges teofillin molekula
protonálódását-deprotonálódását
molekulavegyületek

hivatott

kialakulásának

elősegíteni.

esélyét

a

Jelentősen

lehetséges

befolyásolja

hidrogénhidas

az

új

szerkezetek

realizálódása. Minél kiterjedtebb és erősebb hidrogénhíd rendszer kialakítására van lehetőség
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a teofillin és a molekulavegyület-képző között, annál nagyobb valószínűséggel kristályosodik
ki a kiindulási anyagok molekulavegyülete.
Az újonnan előállított teofillintartalmú molekulavegyületeken végzett analitikai és
szerkezeti kutatások eredményei arra utalnak, hogy bár a teofillin amfoter jellegű molekula,
alapvetően gyenge sav, protonálódásához nem elegendő a molekulavegyület-képző partner
savas karaktere. Az eddig ritkán előforduló teofillinium kationok kialakulásában a legnagyobb
szerepet szintén a lehetséges hidrogénhidak minősége és mennyisége játssza.
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7. Függelék
F1. táblázat.
Az elvégzett kísérletek, analitikai mérések és a kapott eredmények táblázatos összefoglalása
(a sorrend a kiindulási anyagok csoportosításánál alkalmazott logikát követi)
Alkalmazott analitikai módszerek
A teofillinnel 1:1 arányban FTIR XRD TG/DTA C TG/
TGA minta
alkalmazott
és/vagy
H DTA FTIR minősítése*
molekulavegyület-képző
TG
N -MS
Etilén-diamin (En)
- 1. szüredék
(többszöri visszaoldás után (1.ea)
x
x+
TG/DTA
x
x
MV
SCXRD
- beszáradt maradék
(1.ea)
x
x
TG/DTA
MV
- 1. szüredék (hűtő)
(2.ea)
x
x
TG/DTA
Th
- beszáradt minta (3.
ea)
x
x
MV
1,3-Diamino-propán (Pn)
- 1. szüredék (1.ea)
x
x
TG/DTA
MV-TVI
MV-TVI
(ua)
- 1. szüredék (2.ea)
x
MV-TVI
(ua)
- 1. szüredék (3.ea)
x
- beszáradt minta
(4.ea)
x
x
TG/DTA x
x
x
MV-TVI (ua)
- 1. szüredék
+ TG
MV-TVI (ua)
(VO-UK)
x
MV-TVI (ua)
- 1. szüredék (SZKA)
x
1,4-Diamino-bután (Bn)
x
x+
TG/DTA x
x
x
- 1. szüredék
MV
SC+ TG
(szoba hőm.)
XRD
- 1. kiválás (hűtő)
1,6-Diamino-hexán (Hn)
- 1. szüredék (1.ea)
- 1. szüredék (2.ea)
- 1. szüredék (3.ea)
- beszáradt minta
(4.ea)
-

1. szüredék
(VO-UK)
1. szüredék (SZKA)

x

x

TG/DTA

x
x
x

x

TG/DTA

x

x

MV (ua)
MV-TVI
MV-TVI (ua)
MV-TVI (ua)

TG/DTA
+ TG

x
x

x

x

x

MV-TVI (ua)

MV-TVI (ua)
MV-TVI (ua)
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Benzotriazol (Btr)
- beszáradt minta
- 1. szüredék
(VO-UK)
- 1. szüredék (SZKA)
Karbamid (Karb)
- 1. szüredék (vizes)
- 2. szüredék (vizes)
- 1. szüredék
(etanolos)
Tiokarbamid (Tiokarb)
- 1. szüredék (vizes)
- 2. szüredék (vizes)
- 1. szüredék
(etanolos)
Guanidin·HCl (Guan)
- 1. szüredék (vizes)
- 2. szüredék (vizes)
- 1. szüredék
(etanolos)
L-Aszparaginsav (L-asp)
- 1. szüredék
- 2. szüredék
L-Glutaminsav (L-glu)
- 1. szüredék
- 2. szüredék
L-Hisztidin (L-his)
- 1. szüredék
- 2. szüredék
- beszáradt maradék
L-Arginin (L-arg)
- 1. szüredék
- beszáradt maradék
L-Lizin (L-lis)
- 1. szüredék
- beszáradt maradék
L-Aszparagin·2H2O (L-an)
- 1. szüredék
- beszáradt maradék
Adenin (Adn)
- 1. szüredék
-

2. szüredék
1. szüredék
(VO-UK)
1. szüredék (SZKA)

x

x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

x
x

MV (ua)
MV (ua)

x
x
x

MV

Th
Karb
x

TG/DTA

x

MV

x
x

Th
Tiokarb

x

Th

x
x

Th
Guan

x

Th
KeverékTVI
KeverékTVI (ua)

x
x

x
x

TG/DTA

x

x
x

Th
L-glu

x
x
x

Th
Th
L-his

x
x

x
x

TG/DTA
TG/DTA

x

x
x

x
x

TG/DTA

x

MV-TVI
MV-TVI(ua)

Th
MV-TVI

x
x
x

Th
L-an + Th
x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

x

MV
MV (ua.)

x
x

MV (ua.)
MV (ua.)

Citozin (Cit)
- 1. szüredék
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apró kristályok
hosszú kristályok
2. szüredék
apró kristályok
hosszú kristályok
- 1. szüredék (VOUK)
- 1. szüredék (SZKA)
Pirazin (Pirazin)
- 1. szüredék
- 1. szüredék
(VO-UK)
- 2. szüredék
(VO-UK)
- 3. szüredék
(VO-UK)
Piridazin (Piridazin)
- 1. szüredék
apró kristályok
hosszú kristályok
- beszáradt kristályok
Pirimidin (Pirimidin)
- 1. szüredék
- 1. szüredék
(VO-UK)
apró kristályok
hosszú kristályok
- 2. szüredék
(VO-UK)
apró kristályok
hosszú kristályok
5-Nitrouracil (Nur)
- 1. szüredék
apró kristályok
fehér tűkristályok
- beszáradt maradék
Barbitursav [Reanal]
(Bsav-R)
- 1. szüredék
- 2. szüredék
Barbitursav·2.H2O [Reanal]
(Bsav·2v -R)
- 1. szüredék (1.ea)
- 2. szüredék (1.ea)
- 1. szüredék (2.ea)
apró kristályok
- 1. szüredék (2.ea)
hosszú kristályok
- beszáradt maradék

x
x

x+
SCXRD

TG/DTA
+ TG

x

x

x

MV
MV (ua.)

-

x
x

MV (ua.)
MV (ua.)

x
x

MV (ua.)
MV (ua.)
Th és
Th.H2O

x

x

x

Th+Th.H2O

x

Th

x

Th.H2O

x
x
x

Th
Th
Th+Th.H2O

x

Th+Th.H2O

x
x

Th
Th

x
x

Th.H2O
Th.H2O

x
x
x

x
x
x

TG/DTA

x

x
x

x
x

TG/DTA
TG/DTA

x
x

MV-TVI(ua)

x
x

x
x

TG/DTA
TG/DTA

x
x

MV-TVI(ua)

TG/DTA

x
x

Nur
Th.H2O
Nur

MV-TVI

MV-TVI

x

Bsav·2v –R

x

Th
Bsav·2v –R
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(2.ea)
Barbitursav [Aldrich]
(Bsav-A)
- 1. szüredék
- beszáradt maradék
- zöld prizmák
5,5-Dietil-barbitursav
(De-bsav)
- 1. szüredék (1.ea)
- 2. szüredék (1.ea)
- 1. szüredék (2.ea)
kocka kristályok
- 1. szüredék (2.ea)
hosszú kristályok
- beszáradt maradék
(2.ea)
Benzoesav (Benzs)
- 1. szüredék
-

beszáradt maradék
1. szüredék
(VO-UK)
- 1. szüredék (SZKA)
Ftálsav (Fsav)
- 1. szüredék
-

beszáradt maradék
1. szüredék
(VO-UK)
- 1. szüredék (SZKA)
3-Szulfobenzoesav Na sója
(Sbenzsav)
- 1. szüredék (1.ea)
- beszáradt minta
(2.ea)
- visszaoldott mintából nyert kristályok
- 1. szüredék
(VO-UK)
- 1. szüredék (SZKA)
KH-Ftalát (KHf)
- 1. szüredék
- beszáradt maradék
Oxálsav (Osav)
- 1. szüredék (1.ea)
Imino-diecetsav (Imdesav)
- 1. szüredék
- beszáradt maradék:

x

+Th

x
x
x

x
x
x

TG/DTA
TG/DTA
TG/DTA
+ TG

x

x

x

x

x
x

x
x

TG/DTA
TG/DTA

x

x

MV-TVI
Th
De-bsav

x

Th.H2O

x

De-bsav +
Th.H2O

x
x

Th.H2O
Th
Bsav-A

x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

MV

x

MV (ua.)

x
x

MV (ua.)
MV (ua.)

x

x

TG/DTA
+ TG

x

x

x

MV

x

MV (ua.)

x
x

MV (ua.)
MV (ua.)

x

x

x

x

x

TG/DTA
+ TG

x
x

x

x

x

MV (ua.)
MV (ua.)
MV (ua.)
MV (ua.)

x
x
x

MV

Th
Th + KHf

x

x

Th.H2O

x

Th.H2O
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sárga hasáb
hosszú fehér
Aminofillin átkristályosítása
- 1. szüredék
- 2. szüredék
- beszáradt maradék
- 1 szüredék (hűtő)

x
x

Imdesav
Th

x
x
x
x

Th
Th
TEAO
Th.H2O

A teofillinnel 1:2 arányban FTIR XRD TG/DTA C TG/
TGA minta
alkalmazott
és/vagy
H DTA- FTIR minősítése*
molekulavegyület-képző
TG
N
MS
1,4-diamino-bután
- 1. szüredék
x
x
MV
5-nitrouracil (nur)
- 1. szüredék
x
x
Nur
- beszáradt fehér krist.
x
x
Th
- beszáradt sárga krist.
x
x
TG/DTA
x
Nur
* Th: teofillin
Th.H2O: teofillin monohidrát
MV: molekulavegyület
TVI: további vizsgálatokat igényel
K: keverék
SC-XRD: egykristály röntgendiffrakció
VO-UK jelű minták: Az első előállítás során nyert új molekulavegyületnek sejtett, de
porszerű vagy túl apró kristályokból álló minták egy részét
visszaoldottam, és lassabb párolgás, azaz kisebb párolgási felület
biztosítása mellett újra kristályosítottam a következő vegyületeknél:
adenin, citozin, barbitursav (Aldrich), 3-szulfobenzoesav Na sója, 1,3diamino-propán, 1,6-diamino-hexán, benzoesav, ftálsav, benzotriazol,
pirazin, pirimidin.
SZKA jelű minták: A pirazin és a pirimidin kivételével ugyanezen molekulavegyületképzőket alkalmazva az eredeti bemérések ismétlésével is készítettem
új mintákat a megfelelő kristályméret és kristályminőség elérésének
érdekében.
ua.: ugyanaz – Ezt azon esetekben használtam, ahol a különböző szüredékek vagy sarzsok
új, egy korábban már meghatározott molekulavegyülettel azonosnak bizonyultak.
ea.: előállítás
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F2. táblázat
Az egyes molekulavegyületekben előforduló teofillinek karbonil vegyértékrezgései
IR abszorpció
ν C=O (cm-1)
ν C=O (cm-1)
Teofillin anhhidrát
1717
1668
C7H8N4O2
Aminofillin
1679
1641
C7H8N4O2·C2H8N2·H2O
Teofillin etilén-diamin karbamát
1702
1651
(C7H8N4O2·[NH3+-CH2-CH2-NH-COO-])
1,4-Diammóniumbután bisz(teofillinát)
1686
1631
([NH3+-(CH2)4-NH3+]·[C7H7N4O2-]2)
Teofillin–benzoesav
1719
1671
(C7H8N4O2·C6H5COOH)
Teofillin–ftálsav
1710
1648
(C7H8N4O2·C6H5(COOH)2)
Teofillin-teofillinium–benzoesav-3-szulfonát
1728
1701
1

(C7H8N4O2·[C7H8N4O2+]·[HOOC-C6H4-SO3-])
Teofillin adeninnel képzett molekulavegyülete
(C7H8N4O2·C5H5N5)
Teofillin citozinnal képzett molekulavegyülete
(C7H7N4O2-·C4H6N3O+)
Teofillin benzotriazollal alkotott 1:1 molekulavegyülete
(C7H8N4O2·C6H5N3·0.5H2O)
Teofillin karbamiddal alkotott 1:1 mólarányú adduktuma
(C7H8N4O2·O=C(NH2)2)
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2

1712

1653

1703

1648

1687

1647

1702

1658

1693

1649

F3. táblázat
Egykristály röntgendiffrakciós méréssel is igazolt szerkezetű kokristályok krisztallográfiai
adatai
Teofillin : etilén-diamin-karbamát = 1:1 rácsvegyülete, (C7H8N4O2·[NH3+-CH2-CH2-NH-COO-])
Crystal Data
Formula
C12H18N4O4
Formula Weight
282.30
Crystal System
Monoclinic
Space group
Cc
a [Å], b [Å], c [Å]
8.949(2), 21.194(2), 7.339(2)
α [º], β [º], γ [º]
90, 117.85(2), 90
V [Å3]
1230.7(4)
Z
4
3
Dcalc [g/cm ].
1.524
Mu (MoKα) [1/mm]
0.975
F (000)
600
Crystal Size [mm]
0.30 x 0.20 x 0.15
Data collection
Temperature [K]
295(2)
Radiation [Å]
Cu-Kα, 1.54184
Θ Min-Max [°]
4.17, 74.76
Dataset
-11:11; -26:26; -9:9
Tot., Uniq. Data, R (int)
2498, 2446, 0.0927
Observed data [I > 2.0 σ]
2446
Refinement
Nref, Npar
2498, 192
R, wR2, S
0.0558, 0.1451, 1.099
Max. and Av. Shift / Error
0.004, 0.000
Min. and Max. Resd. Dens. [e / Å3]
0.658, -0.401
Teofillin:1,4-diamino-bután=2:1 rácsvegyülete, ([NH3+-(CH2)4-NH3+]·[C7H7N4O2-]2)
Crystal Data
Formula
2(C7H7N4O2), C4H14N2
Formula Weight
448.50
Crystal System
Monoclinic
Space group
P21/n (No. 14)
a [Å], b [Å], c [Å]
10.5950(10), 7.7940(10), 13.2210(10)
α [º], β [º], γ [º]
90, 94.448(5), 90
3
V [Å ]
1088.47(19)
Z
2
3
Dcalc [g/cm ].
1.368
Mu (MoKα) [1/mm]
0.101
F (000)
476
Crystal Size [mm]
0.20 x 0.30 x 0.45
Data collection
Temperature [K]
293
Radiation [Å]
MoKα 0.71073
Θ Min-Max [°]
2.4, 34.9
Dataset
-17:17; 0:12; 0:21
Tot., Uniq. Data, R (int)
5071, 4775, 0.009
Observed data [I > 2.0 σ]
2667
Refinement
Nref, Npar
4775, 152
R, wR2, S
0.0480, 0.1617, 1.00
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Max. and Av. Shift / Error
0.03, 0.00
3
Min. and Max. Resd. Dens. [e / Å ]
-0.20, 0.4
Teofillin:ftálsav = 1:1 rácsvegyülete, (C7H8N4O2·C6H5(COOH)2)
Crystal Data
Formula
C7H8N4O2, C8H6O4
Formula Weight
346.30
Crystal System
Monoclinic
Space group
P21/c
a [Å], b [Å], c [Å]
11.5258(9), 10.1405(6), 13.9066(12)
α [º], β [º], γ [º]
90, 106.827(4), 90
V [Å3]
1555.8(2)
Z
4
Dcalc [g/cm3].
1.479
Mu (MoKα) [1/mm]
0.996
F (000)
720
Crystal Size [mm]
0.40 x 0.50 x 0.60
Data collection
Temperature [K]
293
Radiation [Å]
CuKα
1.54180
Θ Min-Max [°]
6.7, 68.1
Dataset
-13:13 ; -12:12 ; -13:15
Tot., Uniq. Data, R (int)
17403, 2748, 0.031
Observed data [I > 2.0 σ]
2455
Refinement
Nref, Npar
2748, 241
R, wR2, S
0.0391, 0.1338, 1.14
Max. and Av. Shift / Error
0.00, 0.00
3
Min. and Max. Resd. Dens. [e / Å ]
-0.19, 0.30
Teofillin:benzoesav = 1:1 rácsvegyülete, (C7H8N4O2·C6H5COOH)
Crystal Data
Formula
C7H8N4O2, C7H6O2
Formula Weight
302.29
Crystal System
Monoclinic
Space group
P21/n
a [Å], b [Å], c [Å]
6.982(2), 25.124(4), 8.6082(17)
α [º], β [º], γ [º]
90, 108.58(10), 90
V [Å3]
1431.3(10)
Z
4
3
Dcalc [g/cm ].
1.403
Mu (MoKα) [1/mm]
0.106
F (000)
632
Crystal Size [mm]
0.15 x 0.15 x 0.25
Data collection
Temperature [K]
112
Radiation [Å]
MoKα
0.71073
Θ Min-Max [°]
3.0, 27.4
Dataset
-8:8 ; -32:32 ; -11:11
Tot., Uniq. Data, R (int)
58189, 3187, 0.056
Observed data [I > 2.0 σ]
2584
Refinement
Nref, Npar
3187, 205
R, wR2, S
0.0462, 0.1229, 1.12
Max. and Av. Shift / Error
0.00, 0.00
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Min. and Max. Resd. Dens. [e / Å3]

-0.23, 0.34

Teofillin:3-szulfobenzoesav = 2:1 rácsvegyülete, (C7H8N4O2·[C7H8N4O2+]·[HOOC-C6H4-SO3-])
Crystal Data
Formula
C7H9N4O2, C7H8N4O2, C7H5O5S
Formula Weight
562.54
Crystal System
Monoclinic
Space group
P21/c
a [Å], b [Å], c [Å]
13.1232(19), 9.5407(13), 19.876(3)
α [º], β [º], γ [º]
90, 106.756(6), 90
V [Å3]
2382.9(6)
Z
4
Dcalc [g/cm3].
1.568
Mu (MoKα) [1/mm]
0.208
F (000)
1168
Crystal Size [mm]
0.30 x 0.50 x 0.50
Data collection
Temperature [K]
294
Radiation [Å]
MoKα 0.71073
Θ Min-Max [°]
3.0, 27.5
Dataset
-17:17 ; -12:12 ; -25:25
Tot., Uniq. Data, R (int)
98669, 5450, 0.021
Observed data [I > 2.0 σ]
4686
Refinement
Nref, Npar
5450, 359
R, wR2, S
0.0384, 0.1147, 1.05
Max. and Av. Shift / Error
0.03, 0.00
3
Min. and Max. Resd. Dens. [e / Å ]
-0.35, 0.35
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F1. ábra Teofillin gázfázisú FTIR spektruma [98]

F2. ábra A teofillin termikus bomlása
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F3. ábra Aminofillin (Fluka) röntgen pordiffrakciós felvétele

Aminofillin -Fluka

F4. ábra Aminofillin (Fluka) FTIR spektruma
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F5. ábra Etilén-diamin gázfázisú FTIR spektruma

F6. ábra 1,4-diamino-bután gázfázisú FTIR spektruma
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F7. ábra Etilén-diamin-karbamátról készült röntgen pordiffrakciós felvételek
F7a. 2001.02.14-ei felvétel
F7b. 2001.11.12-ei felvétel
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F8. ábra Teofillin:etilén-diamin-karbamát=1:1 kristályának
számított röntgen pordiffrakciós felvétele

F9. ábra Teofillin:karbamid=1:1 kristályának számított röntgen pordiffrakciós felvétele
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F10. ábra Széndioxid gázfázisú FTIR spektruma

F11. ábra Víz gázfázisú FTIR spektruma
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F12. ábra Az adenin FTIR spektruma (KBr pasztillában)

F13. ábra A citozin FTIR spektruma (KBr pasztillában)
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F14. ábra A vízmentes teofillin FTIR spektruma (KBr pasztillában)

Teofillin monohidrát

F15. ábra A teofillin monohidrát FTIR spektruma (KBr pasztillában)
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