
UITWERKING OEFENTENTAMEN THEOFYLLINE 
 

1. a/b. De pKa <1 hoort bij een zeer zwakke base (de 
N in de 5-ring); de pKa 8,6 is een zwak zure pKa 
behorend bij de NH in de 5-ring. Een andere 
toekenning (pKa <1 is zuur, pKa 8,6 is een base) zou 
betekenen dat de stof een sterk zuur en ook een 
relatief sterke base zou zijn. Dat is niet in 
overeenstemming te brengen met de structuur. 

 
 
2. a. -C-H, =C-H, C=O, =C-N, C=C, N-H, C-N, C=N 
  b. De C=O rekvibraties liggen niet bij hetzelfde 

golfgetal omdat ze niet identiek zijn. De ene C=O is 
geconjugeerd met een dubbele binding, de andere 
bevindt zich tussen twee N’s. 

c. De belangrijkste chromofore groep is de vijfring 
met ernaast geconjugeerd de C=O. De andere C=O 
(tussen de N’s) is niet geconjugeerd. Deze heeft 
slechts een geringe absorptie (n→π*-overgang). 

d. De chromofoor in de 3 moleculen is globaal 
hetzelfde. Daarmee zullen ze dezlefde λmax en ε 
hebben. 

e. De specifieke extinctie voor 
theofyllinemonohydraat is 180/198 maal die van 
theofylline. De molaire extinctie is gelijk (dezelfde 
chromofoor), dus bij een hogere molecuulmassa 
zitten er in 1 g minder moleculen en is de specifieke 
extinctie lager. 

f. De handigste combinatie is DLC en IR. DLC om te 
kijken of de stof zuiver is en dezelfde Rf-waarde 



heeft als een referentie, IR omdat het spectrum 
specifiek is voor een verbinding. 

g. Voor identiteitsbevestiging in een capsule heeft 
eveneens de combinatie DLC/IR de voorkeur. Dit 
geeft de betrouwbaarste informatie. 

h. De capsule-inhoud kan droog worden geëxtraheerd 
met ethanol. Na laten verdampen van de ethanol 
kan een IR worden opgenomen. De oplossing als 
zodanig kan voor DLC worden gebruikt.  

 
 

3. a. Monster 1 geeft een extinctie van 0,01049 per mg; 
monster 2 0,01058. Het verschil is minder dan 1%. 
Gemakshalve hier even gemiddeld. Gemiddelde 
monster: 49,85 mg; extinctie 0,525. Referentie 1 
geeft een extinctie van 0,01080 per mg; referentie 2  
0,01085. Dus ook deze worden gemiddeld.  
Gemiddelde referentie 50,35 mg; extinctie 0,545. 
De eindverdunning van de referentie bevat 
50,35/100 = 0,5035 mg in 50 ml. De 
monsteroplossing bevat dan: 
0,525/0,545*0,5035=0,48502 mg theofylline. De 
monseroplossing was 25x verdund; de 
oorspronkelijke oplossing bevatte dan 12,126 mg. 
De capsule (200,1 mg) bevat dan 
12,126*200,1/49,85=48,7 mg theofylline. 

b. Om de spreiding in het gehalte van de capsules te 
bepalen moeten ongeveer 10 capsules afzonderlijk 
worden geanalyseerd. 

c. Dit is nodig indien met een niet gevalideerd 
bereidingsprotocol wordt gewerkt. Dan staat 



namelijk niet vast dat de menging goed is. (N.B. 
Deze vraag was niet goed gesteld en daardoor 
verwarrend: er moest gehaltespreiding staan in 
plaats van gewichtsspreiding. Het antwoord geldt 
dan ook voor gehaltespreiding. De vraag is daarom 
niet meegerekend.) 

 
4. a. Het retentiemechanisme is gebaseerd op reversed-

phase chromatografie. Theofylline is onder die 
omstandigheden niet geprotoneerd of 
gedeprotoneerd. Retentie vindt plaats op basis van 
het hydrofobe effect en polaire interacties in de 
apolaire stationaire fase. 

b. De dode tijd is 2 minuten, de retentietijd is 7 
minuten.k’=  tR-t0/t0 = 5/2=2,5. 

c. De capaciteitsfactor.k’ wordt globaal 2x zo klein; 
invullen in de formule geeft voor de retentietijd 4,5 
minuten. 

d. Voor analyse met HPLC kan de drank eenvoudig 
worden doorverdund met methanol/water 20%. De 
verdunningsfactor bedraagt ongeveer 1600. (Is 60 
mg/ml, moet zijn ca. 0,04 mg/ml. 

e. Als referentie wordt theofylline gebruikt. De 
samenstelling van aminofylline ligt niet 
nauwkeurig vast (wisselende hoeveelheden 1,2-
diaminoethaan) en theofylline is het actieve 
bestanddeel. 



 
5. a. Het gehalte kan worden bepaald met behulp van 

UV, omdat meglumine geen absorptie zal vertonen 
bij het maximum van theofylline.  

 b. De beste methode lijkt een twee-fasenextractie 
(petroleumether/70% ethanol). Theofylline lost 
hier behoorlijk in op. Doorverdunnen lijkt minder 
voor de hand te liggen. In hexaan en chloroform 
lost theofylline maar matig/slecht op en bovendien 
kan chloroform de UV-meting storen. 

 
 
 
 

6 a Hetzefde als ethyleenglycol, maar dan in de plaats 
van de OH's een NH2 groep. 
 
 b 1 Als glijmiddel, 2 aminophylline is waarschijnlijk 

hygroscopisch (Er bestaat n.l. ook aminophylline 
hydrate en monohydrate), MgO kan vocht binden….. 

 c De bekende onverenigbaarheid met lactose bestaat 
normaal gesproken uit een reactie van lactose 

 met een primair amine. Bedenk dat theof. geen 
primair amine heeft, deze is sec. , het diaminoethaan 
echter wel! (De instinker….) 

 
 
7 a De pH van het voorschrift is hoog (een zeepachtige 

smaak) de theof. is dus waarschijnlijk opgelost. 
Bovendien is er geen viscositeitsverhoger aanwezig. 

 b Er vindt dan een neerslag plaats van Theof.Na 
omdat er dan te weinig geprotoneerdediaminoethaan 



aanwezig is. Het geprotoneerde positief geladen 
diaminoethaan is echter wel nodig om het 
gedeprotoneerde, negatief geladen,  theofyl. in 
oplossing te houden. 

 c De pH wordt dan te laag en theofyl. is dan 
onvoldoende gedeprotoneerd. 

 d Als smaakcorrectie en eventueel ter lichte 
verdoving van de tong…. 

 e Kraanwater bevat veel Mg en Ca ionen Een 
mogelijk neerslag van CaOH of MgOH (1) of een 
neerslag van Theof. met Ca of Mg ionen kan dan 
gevormd worden. (Dit is niet gewenst….) 

 
 
8 a Serie 2 geeft sneller af. Serie 2 bevat meglumine (zie 

vraag 5!) Meglumine is een organische base en vorm 
met het theof. (=zuur) een zout. Dit zout zal beter 
wateroplosbaar zijn dan theof als vrij zuur…. 

b Bij witepsol is dit een kwaliteitsaanduiding. 
In deze kwaliteitsaanduiding is b.v. verwerkt: 

smeltpunt, hydroxielgetal, verzepingsgetal, zuurgetal 
etc….. 

c Ja, indien het smeltpunt van de kwaliteit H15 anders 
is als die van de kwaliteit H12! 

d Bij zetpillen is de mate van gewichtsspreiding geen 
indicatie voor de mate van gehaltespreiding. 

 
Dit is echt een leervraag... 
9 a Zie college 



b Zie college, oppervlaktespanning tussen de olie en 
waterfase → Het grensvlak wil daarom zo klein 
mogelijk blijven → Hierdoor fasescheiding. 

→ volgens de wet van stokes → oproming 
c Emulgatoren, zie college 
d Bevochtiging, zie college, zie Martin 
e Zie wet van stokes, college en Martin 
f Zie college en nabesprekingen 
 


