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Rövidítések jegyzéke 

ACE  angiotenzin-konvertáló enzim 
CZE kapilláris zóna elektroforézis 
DS szubsztitúciófok
DSC differenciális pásztázó kalorimetria 
DTA differenciális termoanalízis 
DTG derivatív termogravimetria 
EGA/EGD fejl d  gáz detektálás 
FID lángionizációs detektor
FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia
GC-MS gázkromatográfia-tömegspektrometria 
HPLC-MS nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia-tömegspektrometria 
HS g ztér analízis
HSM polarizációs mikroszkóp 
m/e fajlagos tömegegység 
MDSC modulált differenciális pásztázó kalorimetria 
MID kiválasztott fajlagos tömegegységek ionáram-intenzitásának követése 
MS tömegspektrométer ill. tömegspektroszkópia 
N elektronmikroszkóp nagyítása 
NMR mágneses magrezonancia
QMS kvadrupól tömegspektrométer 
RI törésmutató index 
RS felbontóképesség
SAC ionáram-intenzitásának követése adott fajlagos tömegtartományban  
SEI másodlagos elektron detektor 
SEM pásztázó elektronmikroszkóp
STD szimultán TG/DTA készülék 
STD-MS szimultán TG/DTA-tömegspektrometria 
TG termogravimetria 
TG-FTIR termogravimetria-(Fourier-transzformációs) infravörös spektroszkópia
TG-MS termogravimetria-tömegspektrometria
TMA termomechanikai analízis

CD ciklodextrin
DIMEB heptakis(2,6-di-O-metil)- -ciklodextrin
TRIMEB heptakis(2,3,6-tri-O-metil)- -ciklodextrin
PMBCD részlegesen metilezett -ciklodextrin
RAMEB véletlenszer en metilezett -ciklodextrin
ETBCD etil- -ciklodextrin
DIETBCD heptakis(2,6-di-O-etil)- -ciklodextrin
HEBCD (2-hidroxi)etil- -ciklodextrin
g / ga geraniol / geranil-acetát 
n / na nerol / neril-acetát 
c / ca citronellol / citronellil-acetát 
t / ta terpineol / terpinil-acetát 
TOBC [[4-[(3-metilfenil)amino]-3-piridinil]szulfonil]karbonsav
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1.   Bevezetés, célkit zések

A termoanalitikai méréstechnikák megbízhatóságuk és egyszer ségük révén gyakran 

alkalmazott módszerek a gyógyszeriparban. Ezek a technikák azonban nem szolgáltatnak 

információt a f tés során eltávozó fragmensek min ségér l. Ez a hátrány kiküszöbölhet , ha 

a hagyományos termoanalitikai méréstechnikákat tömegspektrometriával, illetve Fourier-

transzformációs infravörös spektroszkópiával kombináljuk. Ezen szimultán technikák 

alkalmazása már lehet vé teszi a fragmentáció során képz d  gázfázisú termékek 

azonosítását és a szolvátvesztés id beli követését. 

Jelen keretek között egykomponens  minták és binér rendszerek termoanalitikai 

vizsgálatának eredményeit mutatom be. 

Az egykomponens  minták körében a torasemid hatóanyag, illetve natív és 

módosított ciklodextrinek termikus bomlását tanulmányoztam, binér rendszerekként pedig 

monoterpén-ciklodextrin zárványkomplexeket állítottam el .

A torasemid vízhajtó készítmények hatóanyaga. Két monotróp (mod. I és mod. II) és 

egy form A-val jelölt pszeudopolimorf módosulata ismert. A torasemiddel végzett 

vizsgálatok els dleges célja az volt, hogy kapcsolt termoanalitikai méréstechnikák 

segítségével írjam le az „A” forma bomlási viselkedését. A mérési eredményeket f thet

tárgyasztalú polarizációs és pásztázó elektronmikroszkópos felvételekkel támasztottam alá. 

A ciklodextrinek és komplexeik igen fontos és széles körben alkalmazott anyagok az 

élelmiszeripar, kozmetikai ipar, mez gazdaság, illetve gyógyszeripar területén. 

Zárványkomplexek el állításával növelhet  a stabilitás, az oldhatóság, befolyásolható a 

felszívódás vagy akár folyékony anyagokat is stabilis porokká alakíthatunk. Ez utóbbi 

lehet ség nagymértékben megkönnyíti a tárolást és kezelést, ami a feldolgozásnál nagy 

el nyt jelent. 

 Ciklodextrinek jellemzésénél el ször -, - és -natív ciklodextrinek, valamint négy 

metilezett és három etilezett -ciklodextrin származék termikus analízisét végeztem el. 

Célom a minták fragmentációs viselkedésének leírása, illetve összehasonlítása volt. 

Binér rendszerek vizsgálatakor illékony anyagok, monoterpén alkoholok és acetátok 

ciklodextrinekkel képzett zárványkomplexeit állítottam el . A mintákkal 

szobah mérsékleten tárolási kísérleteket indítottam. Célom az volt, hogy a hatóanyag-

leadásról, a komplexek eltarthatóságáról és h stabilitásáról szerezzek információkat és 

kifejlesszek egy olyan kísérleti eljárást, mellyel a zárványkomplexb l kiszabaduló illékony 

komponensek követhet k.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1.  A gyógyszerek és a polimorfia

A gyógyszerek fizikai-kémiai tulajdonságainak ismerete kulcsfontosságú az 

alkalmazásra kerül  dózis min sége (forma) és mennyisége szempontjából. A legtöbb 

szerves összetev  szilárd állapotban polimorf, pszeudopolimorf vagy amorf anyagként 

viselkedik. A polimorf viselkedés vizsgálatát az teszi szükségessé, hogy szilárd fázisban 

minden fizikai-kémiai tulajdonságot nagyban meghatároz az oldhatóság, a bomlás, a 

biokompatibilitás és a stabilitás. A kísérletek tehát a kérdéses szilárdfázisú komponens 

el állításától, kinetikai és termodinamikai jellemz inek felderítésén át a végs  forma 

kialakításáig és az optimális tárolási körülmények meghatározásig vezetnek [1]. 

A fázisok közt létrejöv  termodinamikai kapcsolatok meghatározásánál a 

termikus analízis és a mikrokalorimetria bizonyultak a leghatékonyabb technikáknak.

Ezen technikáknál a differenciális pásztázó kalorimetriát, mikrokalorimetriát, 

termogravimetriát sok esetben mikroszkópiával, röntgendiffrakcióval, Fourier- 

transzformációs infravörös spektroszkópiával vagy tömegspektrometriával kombinálják

[2-3].

A polimorf, pszeudopolimorf karakter dönt en befolyásol olyan fontos 

tulajdonságokat, mint az olvadáspont, a szublimációs h mérséklet, a h kapacitás,

a vezet képesség, a s r ség, a viszkozitás, a kristálymódosulat, a szín, a törésmutató, az 

oldhatóság, a stabilitás, a higroszkóposság vagy éppen a szilárd reaktivitás. 

A polimorfia biológiai hasznosíthatóságra, toxicitásra gyakorolt hatása fontos 

kérdés. Ugyanakkor az aktív polimorf nem feltétlenül azonos a termodinamikailag stabil 

módosulattal, melynek egy ismert példája a klóramfenikol-palmitát esete [4]. 

Nem hagyható figyelmen kívül az atmoszférában jelenlév  páratartalom sem, mely 

napról napra és országonként eltér  lehet. Ez a legkritikusabb paraméter, amikor a 

gyógyszerek tárolás során hidrátokká alakulnak. A víz a relatív páratartalom és a 

h mérséklet-változások hatására adszorbeálódhat és deszorbeálódhat. Erre az eshet ségre a 

tabletták körében a teofillin-monohidrát a klasszikus példa [5-6]. 

„Gyógyszernek tekintünk minden olyan anyagot, amelyet az él

szervezet befolyásolására, gyógyászati céllal alkalmazunk.” 

/ Ph. Hg. VII. /
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Különböz  gyógyszerminták fizikai sajátságainak egyértelm  meghatározása 

gyakran megköveteli kapcsolt méréstechnikák alkalmazását [7]. Annak ellenére, hogy a 

DSC és a TG módszerek nagyon érzékenyek, nem specifikusak. Ugyanakkor el fordul,

hogy a szilárdfázisú átmenetek igen alacsony energiaváltozással járnak, a szennyez dések

nagymértékben csökkentik az olvadáspontot, vagy az amorf részarány nagymértékben 

megváltoztatja (lecsökkenti) a mérhet  olvadási entalpiát [8].

A minták h tés vagy f tés alatt mutatott viselkedésének megfigyelésére a 

fénymikroszkóp is alkalmas eszköznek bizonyulhat [9-11]. Olvadás, kristályosodás, 

eutektikum képz dés mellett több, az oldatban vagy szuszpenzióban zajló változás is 

nyomon követhet . A technikát az FTIR és Raman mikroszkópiák kit n en egészítik ki [2].  

Néhány irodalmi példa a termikus technikák alkalmazására: 

Dollimore és társai az aszpirin viselkedését térképezték fel különböz

tablettázóanyagok jelenlétében, illetve eltér  nedvességtartalom mellett [13]. Kísérleteik 

során DTA, TG, valamint MS méréstechnikákat alkalmaztak. A vizsgálatok során az 

aszpirin tabletta stabilitásának növekedését figyelték meg növekv  mennyiség

kukoricaliszt jelenlétében.

Bruni és társai különböz  technikákkal (TG, DSC, FTIR spektroszkópia, 

röntgendiffrakció, pásztázó elektronmikroszkópia) vizsgálták a triciklusos -laktám 

antibiotikum és néhány gyakran használatos tablettázási segédanyag (poli-vinilpirrolidon, 

magnézium-sztearát, alfa-laktóz) közötti kölcsönhatásokat [14].  

Gyógyszeripari termékeken végzett hasonló célú vizsgálatok azt jelzik, hogy számos 

esetben fennáll az aktív komponens és a formulázó anyag közötti kölcsönhatás 

lehet sége [15].

Egy nemzetközi kutatócsoport szól-gél eljárással állított el  olyan alkoxi-módosított, 

biodegradálható szilikagél-szálakat, melyek programozott hatóanyag-leadás megvalósítására 

lehetnek alkalmasak. A szilikagél mátrixba hatóanyagként dexmedetomidin-hidrokloridot 

(Precedex néven forgalmazott nyugtató hatóanyaga) juttattak, melynek távozását a mátrix 

degradálódását követ en Raman, SEM, NMR és TG-MS technikákkal tanulmányozták [16]. 
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2.1.1.   A gyógyszerek útja a szervezetben [17-18]

Ahhoz, hogy a gyógyszerek távolhatást fejtsenek ki, fel kell szívódniuk és a 

vérkeringés útján el kell jutniuk támadáspontjukhoz. Ez azt jelenti, hogy csak a vízben 

és a szövetnedvekben oldódó, vagy az emészt nedvek hatására oldhatóvá váló anyagok 

fejtik ki hatásukat. A felszívódás sebessége több tényez t l függ, úgymint a célterület 

szöveti szerkezete, élettani rendeltetése és vérellátása.

 A felszívódás lassításával elérhet , hogy a gyógyszert az alkalmazás területén 

megkössük, a helyi hatást (pl. érzéstelenítést) elnyújtsuk, illetve a mérgez  hatást elhárítsuk. 

Különféle gyógyszertechnológiai eljárásokkal megoldható, hogy a gyógyszerhatás id ben

elhúzódó vagy pl. kétfázisú legyen.

 A gyógyszerek vér és szövetek közti megoszlását dönt en három tényez

határozza meg: az alkalmazás módja, a szerves vegyület lipidben és vízben való 

oldékonyságának aránya, illetve a molekulának a szöveti receptorhoz való affinitása.

 Ha a vegyület lipidekben jól, vízben kevésbé oldódik - vagyis minél nagyobb a 

megoszlási hányadosa - annál könnyebben hatol be a sejtekbe és halmozódik fel azok 

lipidstruktúrájában. A folyamat neve passzív transzport. Specializált transzportra akkor 

kerül sor, ha a membrán valamely szállító anyaga komplexet képez a gyógyszermolekulával 

és ez a komplex jut át a membránon. A következ  lépésben az átviv  anyag leszakad a 

komplexr l és visszatér a membránfelszínre. A fentieken túl kiemelt szerepe van az aktív 

transzportnak, amikor a komplex koncentráció-gradiens ellenében jut át a sejtmembránon. 

2.1.2.   Átalakulás a szervezetben [17-18]

A szervezet anyagcsere folyamatainak, enzimrendszereinek hatására a felszívódott 

gyógyszer különböz  átalakulásokon mehet keresztül, melyek során hatása általában 

csökken vagy megsz nik.

Fontosabb hatások: 

Közömbösítés. A szervezet igyekszik meg rizni fiziológiás hidrogén-ion 

koncentrációját, ezért a felszívódott savakat a vér és a szövetek alkáli-tartaléka,  

a lúgokat pedig az anyagcsere közben termel d  savak (tejsav, kénsav stb.) 

közömbösítik. 

Oxidáció. A szerves vegyületek teljesen vízzé és szén-dioxiddá oxidálódhatnak, de a 

reakció közbees  fokon is megállhat. 
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Bontás. Az amino- és metilcsoportok leválnak (pl. koffein), az észter kötések 

szétbomlanak (pl. kokain). 

Szintézisek. F leg méregtelenítésre szolgálnak. A szervezet az anyagcseretermékek 

ártalmatlanná tételére használt szintéziseit a hasonló szerkezettel bíró gyógyszerekkel 

is elvégzi. Eredményképpen a fenolok fenolkénsav-észterré alakulnak; a 

terpénalkoholok, kámforok és a szervezetben el nem ég  egyéb alkoholok a 

glukuronsavhoz köt dnek. Az aromás savakat többnyire glicin (glikokoll) köti meg, a 

szulfonamidok pedig acetilálódnak. 

2.1.3.   Kiürülés a szervezetb l [17-18]

A gyógyszerek nagy részét a vese választja ki a szervezetb l. A vizelettel kiürül

gyógyszer mennyisége f leg a vérben lev  koncentrációjától és fiziológiás küszöbértékét l

függ. Tüd n át jellemz en a gáz halmazállapotú anyagok és illóolajok távoznak. Ekkor a 

kiválasztódás sebességét a vérkeringés gyorsasága, a légzés szaporasága, valamint a gáznak 

a vérben való koncentrációja és forráspontja együttesen határozza meg. 

 Vannak gyógyszerek (Hg-, Pb-, Fe-, Ca-sók, morfin), melyek els sorban az 

emészt csatornában választódnak ki, azonban egy részük onnan ismételten felszívódhat. 

A máj az epével fémeket, szalicilsavat, szulfamidokat és festékeket is kiválaszthat. Ezek egy 

része a bélb l újra felszívódhat.

 A b rön át gáz halmazállapotú anyagok (pl. kén-hidrogén), a verejtékkel pedig kis 

mennyiségben jód, illetve bróm távozhat. 

2.1.4.   A gyógyszerhatás er ssége és tartóssága [17-19]

Alapvet  kérdés az alkalmazott dózis nagysága. A terápiás adagot kísérletekkel 

határozzák meg, nagyszámú összehasonlító vizsgálatot végezve. A terápiás index humán 

viszonylatban a minimális toxikus dózis és a maximális hatású dózis aránya DT1/ED99. 

Minél nagyobb a terápiás index értéke, annál biztonságosabb a gyógyszer használata. 

Precízebb a standard gyógyszerhatás-szélesség, ami azt mutatja, hogy a terápiás adag hány 

százalékkal növelhet  a minimális mérgez  hatás fellépéséig. 

A gyógyszerhatás tartamát az szabja meg, hogy mennyi ideig marad a 

gyógyszer a támadás helyén aktív állapotban.
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2.1.5.   Szilárdfázisú technikák f bb alkalmazási lehet ségei a gyógyszeriparban [20]

Gyógyszer ható- és köt anyagok

Azonosítás, termodinamika, tablettázás 

Polimorfia

Vizsgálat, el állítás, kristályosodás, 

szárítás, porítás, keverék-képzés

Nyersanyagok: tárolási körülmények 

Amorf állapot 

Üvegesedési h mérséklet, nedvesség 

hatása, tölt anyagok

Formula optimalizálás: liofilizálás, 

mikrogömbök, bevonat 

Mennyiségi analízis 

Tisztaság vizsgálat, stabilitás 

Nyersanyagok: tisztaság és stabilitás  

Termikus bomlás, kinetika, kompatibilitás 

DSC, kalorimetria, TG, TMA, TG-FTIR, 

TG-MS, spektroszkópiák (IR, NMR, 

Raman, röntgen), SEM 

DSC, MDSC, mikrokalorimetria,  

TG, TG-FTIR, TG-MS,  

spektroszkópiák (IR, NMR, Raman, 

röntgen), IR-termomikroszkópia,  

Raman-termomikroszkópia 

DSC, TG, röntgendiffrakció 

DSC, MDSC, TG 

DSC, MDSC 

DSC, mikrokalorimetria 

DSC

DSC, TG, TG-MS, TG-FTIR, 

kalorimetria 
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2.2.   Torasemid

A krónikus szívelégtelenség el fordulási gyakorisága egyre n : napjainkban az 

európai lakosság 0.2-4%-a szenved a betegségt l. A kardiovaszkuláris megbetegedések új 

járvanyaként is emlegetett szívelégtelenség a vezet  elhalálozási okok között van a 

kontinensen. A mortalitás magas: a diagnózis felállítását követ en 1, 5 és 10 évvel 44.5, 

76.5, illetve 87.6% a halálozási arány [21].  

A XVIII. században felfedezett és a mai napig használt növényi eredet

gyógyszerek, a szívglikozidok az egyik legfontosabb csoport a szívelégtelenség 

kezelésében: a szívizomsejtek összehúzódását segítik el  az iontranszport befolyásolása 

révén. A gyógyszeres kezelésben számos csoport alkalmazható: vízhajtók, ACE-gátlók, 

szívglikozidok, értágítók (nitrátkészítmények), kalciumcsatorna-blokkolók, béta-blokkolók 

stb. A diuretikumokat (vízhajtókat) az 1950-es évek óta alkalmazzák, segítségükkel 

fokozható a vesék által kiválasztott só és víz mennyisége. Hatásuk alapja, hogy csökkentik 

a kering  vér mennyiségét, ezáltal a vérnyomást, ily módon javítják a keringést.

A torasemid azon csúcshatású, ún. „kacs” diuretikumok közé tartozik, melynek 

kálium-visszatartó és nátriumhajtó (natriuresis) hatása is jelent s [22].

Maszkírozó, vizelethígító hatásuk miatt egyes diuretikumok – köztük a torasemid-

használatát – a Nemzetközi Olimpiai Szövetség is tiltja. A torasemid vizeletb l történ

kimutatására Barroso és munkatársai dolgoztak ki érzékeny GC-MS méréstechnikát [23]. 

A torasemid metabolizmusát tekintve is eltér más diuretikumoktól, hiszen csak  

20%-a távozik a vizelettel változatlan formában, míg 80%-a a májban metabolizálódik, 

három f  bomlásterméket eredményezve. Ezen bomlástermékek min ségi és mennyiségi 

meghatározására Akesolo és társai metil- -ciklodextrinek alkalmazásával CZE [24], 

Engelhardt, Meineke és Brockmöller pedig HPLC méréstechnikát dolgoztak ki [25]. 

Müller és társai a krónikus szívelégtelenség kezelésében elterjedten alkalmazott 

torasemid és furosemid diuretikumok terápiás hatékonyságát hasonlították össze. 

Elemzésükben a torasemiddel kezelt páciensek életmin ségét jobbnak ítélték, mint azokét a 

betegekét, akik a másik szert kapták [26]. Bár a két vizsgált gyógyszer hatásmechanizmusa 

hasonló, a torasemid hatása hosszabb távon érvényesül, kisebb dózisban alkalmazható, a 

szervezetb l lassabban ürül ki és biológiai hasznosíthatósága is jobb (80-90%). 
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A torasemid, azaz szisztematikus nevén az N-[[(1-metiletil)amino]karbonil]-4-[(3`-

metilfenil)amino]-3-piridinszulfonamid vízhajtó készítmények hatóanyaga. Kereskedelmi 

forgalomban Demadex, Toradiur, Torem, Unat néven vált ismertté [27].

 El állításakor, az átkristályosítás körülményeit l függ en három kristályformához 

juthatunk. A mod I-es formát forró, telített etanolos (96%), metanolos vagy 1-propanolos 

oldatból kristályosítják át úgy, hogy az oldatot lassan 20°C-ra h tik. A II-es formát 1 mólos 

nátrium-hidroxidos oldatból, szobah mérsékleten csapják ki, ekvimoláris mennyiség

ecetsavval. Az „A” jel  formát ugyancsak forró, telített oldatból kristályosítják át, az oldat 

gyors, 7°C-ra történ  leh tésével. Oldószerként etanol:víz 2:1 arányú elegyét használják.  

A mod I és mod II jel  módosulatok monotrópok, míg az A-val jelölt forma 

pszeudopolimorf: szerkezetében csatornákat, zárványokat tartalmaz, melyekben víz és 

alkohol fordulhat el . Az egyes módosulatok fizikai–kémiai tulajdonságainak leírásánál 

különféle spektroszkópiákat (Raman, FTIR), röntgendiffrakciót, illetve termoanalitikai 

módszereket (HSM, DSC, TG) használtak. 

 A vizsgálatok során a minták higroszkóposságáról, relatív stabilitásáról, s r ségér l

és oldásh  értékeir l kaptak információt. Az I-es és II-es jel  módosulat oldódási 

viselkedését a pH és a h mérséklet függvényében vizsgálták. A II-es módosulat 20°C-on, 

4.9-es pH-n háromszor jobban oldódott, mint az I-es forma. 

 Az átkristályosítást 1-butanolból végezve egy új komponenshez, [[4-[(3-metilfenil) 

amino]-3-piridinil]szulfonil]karbonsavhoz (TOBC) jutottak. 

Az irodalomban nem találtam olyan cikket vagy tanulmányt, mely a torasemid 

termikus viselkedésével foglalkozott volna. 
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2.3.   A ciklodextrinek létjogosultsága

A XX. század végére a szupramolekuláris kémia egy izgalmas és dinamikusan 

fejl d  tudományterületté vált, mely méltán keltette fel az ipar érdekl dését is. A fellelhet

„gazda” és „vendég” molekulák kombinálásával beláthatatlan számú zárványkomplexet 

szintetizálhatunk – vagyis molekulákat tervezhetünk, rakhatunk össze, a kémia eljutott a 

„molekuláris építészet” szakaszába [28]. Kit n  példa erre, hogy bizonyos „gazda” 

molekulák rendelkezhetnek specifikus, molekuláris vagy ion felismer  képességgel, s 

megfelel  típusú „vendég” jelenlétében szenzorként funkcionálnak, máskor dúsító vagy 

extraháló ágensként m ködnek [29]. Figyelembe kell azonban venni, hogy ezek a látványos 

és természetesen hasznos kémiai megoldások általában drágák és bonyolultak, hiszen a 

kutatásoknak itt is, mint minden más területen egyik f  ösztönz je és megítél je az ipar.

Napjainkban az ipar „ítélete” szerint zárványkomplex-képzésre leginkább a 

ciklodextrin gazdamolekulák felelnek meg, hiszen [30-31]: 

– alapanyaguk a keményít , mely a természetben megújul, korlátlan mennyiségben 

hozzáférhetõ és olcsó;

– gyártástechnológiájuk egy nem túl bonyolult, enzimes technológia, mely nem termel 

káros és hasznosíthatatlan mellékterméket és nem terheli a környezetet sem;

– nem toxikusak, biodegradálhatók: f  lebontási termékük a glükóz; 

– gyakorlatilag a vegyipar minden területén (gyógyszerek, kozmetikumok, élelmiszerek, 

m anyagok, papír, textíliák, peszticidek, fotográfiai anyagok stb.) és számos eljárásában

(formulázás, katalízis, elválasztás, stabilizálás, biotechnológia stb.), eredményesen 

hasznosíthatók.

2.3.1.   A ciklodextrinek története [32]

A ciklodextrinek b  egy évszázadot felölel  történelme három f bb szakaszra

bontható. A ciklodextrinekre utaló els írásos publikáció 1891-ben jelent meg [33].

Villiers, a francia tudós kis mennyiség  kristályos anyagot nyert ki, melyet a cellulózra 

mutató hasonlóságai miatt „cellulosine-nek” nevezett el. Ezzel a felfedézessel vette

kezdetét a ciklodextrinek történetének els , 45 évig, azaz 1936-ig tartó szakasza, 

melyben a felfedezésé volt a f szerep. 1903-ban egy osztrák mikrobiológus, Franz 

"Nem mond ellent a fizika alapvet  törvényeinek, 

hogy bármit is összeszereljünk atomról atomra." 

 /Richard P. Feynman, 1959/
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Schradinger olyan mikroorganizmusokat tanulmányozott, melyek az élelmiszerek 

romlásában játszanak szerepet [34]. Vizsgálatai során izolált egy mikroorganizmust

(Bacillus macerans), mely keményít t tartalmazó táptalajon reprodukálhatóan termelt két 

kristályos anyagot. Mivel ezek az új struktúrák nagyfokú hasonlóságot mutattak a 

keményít  bomlástermékeihez, ezért -, és -dextrineknek nevezte el ket [35-36].

A következ  jelent s lépés az 1930-as évek második felében következett, s egyben 

a ciklodextrin történelem második periódusának nyitányát jelentette, amikoris 

Freudenberg és társai értelmezték a ciklodextrinek szerkezetét [37-39]. Megállapították, 

hogy a Schradinger-féle kristályos dextrinek maltóz egységekb l épülnek fel és -1,4-

glikozidos kötéseket tartalmaznak [40-42]. A -ciklodextrineket 1948-1950 között fedezték 

fel, s ezzel együtt szerkezetüket is meghatározták [43]. Az 1950-es évekt l a világ két 

különböz  pontján alapvet en két irányban haladtak a CD kutatások. Míg French [44] az 

Iowai Egyetemen a CD-ek enzimes el állításának lehet ségeit kutatta, különös tekintettel 

a tiszta komponensek elválasztására és fizikai-kémiai tulajdonságaik mind pontosabb 

leírására, addig Cramer [45] és csoportja Heidelbergben a zárványkomplex-képzés 

kérdéskörét vizsgálta.

Freundenberg, Cramer és Plieninger 1953-ban közös szabadalomban [46] számolt be 

a CD-ek legfontosabb alkalmazási területeir l: példaként említették könnyen oxidálódó 

ágensek védelmét, vízben kevéssé oldódó hatóanyagok oldékonyságának növelését, illetve 

nagy illékonyságú anyagok távozásának visszaszorítását.

Az els , CD-ekr l kiadott átfogó irodalmat French jelentette meg 1957-ben [47].

Ez a ragyogó tanulmány azonban félrevezet en a CD-ek toxikusságáról is beszámolt, s 

ezzel a ciklodextrin kémia közel 2 évtizedes stagnálásához vezetett, mígnem adekvát 

toxikológiai vizsgálatok bizonyították, hogy a CD-ek emberi egészségre nem ártalmasak.  

Ezen eredmény nyilvánosságra kerülését követ en robbanásszer en megszaporodott 

a CD-ekkel foglakozó publikációk száma és 1970-t l kezdetét vette a harmadik, 

napjainkban is tartó periódus, mely a CD-ek gyakorlati alkalmazásáról szól [48].

Az 1980-as évek közepén a CD-eket már ipari méretekben állították el [49-50], majd 

rövid id n belül megjelentek a kémiailag módosított (alkilezett, hidroxi-alkilezett, 

polimerizált, egyéb származékok), ún. második generációs CD-ek is a termékpalettán.

A CD-ek megjelentek és teret hódítottak a gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, a 

kozmetikai- és háztartás-vegyipari ágazatban [51-57].  

A hazánkban 1974-ben induló CD kutatások Szejtli József professzor nevéhez 

f z dnek. A projekt kezdetben a Chinoin Gyógyszergyár, majd a Ciklodextrin Kutató és 
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1. ábra   
A -ciklodextrin 3D modellje 

Fejleszt  „Cyclolab” Kft égisze alatt m ködött. A kutatócsoport 1975-t l együttm ködés 

keretében dolgozott a BME Általános és Analitikai Kémia Tanszékén, Gál Sándor 

professzor vezetésével m köd  Technikai Analitikai Csoporttal, mely számos, CD-ek 

és zárványkomplexek vizsgálatára alkalmas termoanalitikai módszert dolgozott ki.

A CD-ekkel kapcsolatos ismeretterjesztésért ugyancsak Szejtli professzor végzett 

kiemelked  munkát, amikor 1981-ben Budapesten megszervezte az els  Nemzetközi 

Ciklodextrin Szimpóziumot [58] és ezzel útjára indított egy nívós rendezvénysorozatot, 

mely 1984-t l kétévente összehívja a ciklodextrinnel foglalkozó kutatók népes táborát.  

A Cyclodextrin News adataira támaszkodva 2006 augusztusáig már több, mint 32000  

CD-ekkel foglalkozó cikk, tanulmány látott napvilágot. 

2.3.2.   A ciklodextrinek szerkezete [59]

A keményít  alfa-D-glükopiranóz egységekb l épül fel. Szerkezete hélix-szer : a 

sz l cukor molekula  térállású glikozidos hidroxilja egy másik sz l cukor 4-es 

szénatomjához kapcsolódik, vagyis a kötések egy irányba fordulnak és a keményít

molekula spirálrugószer en csavarodik fel.  

Néhány mikroorganizmus (pl. Bacillus macerans) által termelt enzim ezt a 

spirálrugó-szerkezetet képes egyszerre két helyen úgy felszakítani, hogy össze is zárja 

a keletkez  szabad végcsoportokat, így jön létre a ciklodextrin-szerkezet.

A glükopiranóz egységek C1 konformációja 

és az -1,4-glükozidos kötések eredményezik azt, 

hogy a ciklodextrinek gy r , pontosabban sztérikus 

okok miatt csonkakúp alakúak. Az - 6, a - 7, míg 

a -CD 8 glükopiranóz egységet tartalmaz. Az 1. 

ábrán a -ciklodextrin három dimenziós modellje 

látható. 

Sundarjan és Rao konformáció-energiatérkép 

számításokkal bizonyították azt, hogy hattagúnál kisebb ciklodextrin keletkezése 

sztérikus okok miatt nem lehetséges [60]. Pulley és French el állítottak -, -, -, -

dextrineket is, azonban ezek komplexképz  sajátsága jelentéktelen [61]. 

A glükopiranóz egységek C1 konformációjúak, tehát síkjuk a gy r  tengelyével 

párhuzamos, szekunder hidroxilcsoportjaik a gy r  egyik, primer hidroxilcsoportjaik a 

másik felén helyezkednek el, míg a gy r  belsejében hidrogénatomok és glikozidos 
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oxigénhidak találhatók. Az üreg belsejébe mutató glükozidos oxigénhidak -elektronpályái 

nagy elektrons r séget hoznak létre, így a ciklodextrin üreg bizonyos körülmények 

között Lewis-bázisként viselkedhet.

Az -, -, -ciklodextrinek szabad entalpiája (25°C-on) nagyobb a megfelel

lineáris dextrinláncokhoz képest 9.62, 7.18 és 8.36 kJ/mol értékkel, vagyis a lineáris 

dextrinláncok ciklizációja energetikailag kedvez tlen. A folyamatban az entalpia 

növekedése 27.72, 18.52 és 18.48 kJ/mol, ami egyúttal a gy r képzés által 

eredményezett energetikai instabilitás mértékének is tekinthet . Másrészt viszont az 

entrópia növekedése a ciklizációs folyamatot el nyben részesíti, ami valószín leg a 

vízszerkezetnek a szénhidrátlánc körüli átrendez déséval van kapcsolatban. 

 A ciklodextrin molekulákban az egyik glükopiranóz egység C2 és C3 hidroxil 

csoportjai között hidrogén-hidas kötés létesül. Ezek a hidrogén-hidas kötések a 

molekula alsó szegmensén egyfajta vázat képeznek, mely a molekula merevségét 

okozza. Az -CD esetében az egyik glükopiranóz egység torzult helyzetben van, tehát a váz 

nem folytonos. A másodlagos váz magyarázatot adhat arra, hogy a három természetes CD 

közül a  oldhatósága a legkisebb. A -CD magas oldhatóságára pedig magyarázatot adhat, 

hogy a maximálisan kialakítható hat hidrogén-híd helyett csak néggyel rendelkezik, tehát 

szerkezete rugalmasabb.   

2.3.3.   A ciklodextrinek fizikai-kémiai tulajdonságai [62]

A ciklodextrineknek nincs végcsoportjuk, így nem mutatnak redukálóképességet.

Lúggal szemben nem érzékenyek. Jellemz  olvadáspontjuk nincs, bomlásuk 250°C felett 

kezd dik el. S r ségük 1.42-1.45 g/cm3 körül van, típustól és kristályformától függ en.

Oldhatóságuk különböz  és a h mérséklet növelésével jelent sen növekszik, ezért 

átkristályosításuk vízb l a legcélszer bb. A ciklodextrinek szerkezetét a 2. ábra, méretüket 

pedig a 3. ábra szemlélteti, míg jellemz  tulajdonságaik az 1. táblázatban találhatók.

2. ábra Az -, - és -ciklodextrin szerkezete 
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3. ábra Az -, - és -ciklodextrin molekuláris mérete

1. táblázat     Ciklodextrinek jellemz  tulajdonságai [62] 

Jellemz

Glükopiranóz egységek száma 6 7 8 

Molekulatömeg / gmol-1 972 1135 1297 

[ ]25
D  (1%-os oldat)  150 ± 0.5  162.5 ± 0.5  177.4 ± 0.5 

Üregátmér  / nm 0.47 - 0.53 0.60 - 0.65 0.75 - 0.83 

Henger magassága / nm  0.79 ± 0.1 0.79 ± 0.1 0.79 ± 0.1 

Molekula küls  átmér je / nm   1.46 ± 0.4  1.54 ± 0.4  1.75 ± 0.4 

Közelít  üregtérfogat / nm3  0.17 0.26 0.43 

                        1 mol CD-ben / ml  104 151 256 

                        1 g CD-ben / ml 0.1 0.14 0.2 

Vízmolekulák maximális száma  

az üregben 
6 11 17 

Kristályforma 60%-os 

i-propanolból kristályosítva 

hexagonális

lemezek v. penge 

alakú kristályok 

monoklin 

paralelogrammák

négyszögalakú 

lemezek v. 

derékszög

prizmák 

Oldhatóság vízben

25°C-on / g/100ml 
14.5 1.85 23.2 

Nedvességtartalom / %(m/m) 10.2 13.2-14.5 8.13-17.7 
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2.3.4.   A ciklodextrinek kristályszerkezete [63]

Az el állítás körülményei befolyásolják, hogy az adott ciklodextrin mely formában 

kristályosodik. Míg az -CD-nek három, addig a -nak és a -nak két-két módosulata 

ismert. A három legfontosabb natív ciklodextrin kristályszerkezeti paraméterei a 2. 

táblázatban szerepelnek. 

2. táblázat     Ciklodextrinek kristályszerkezeti jellemz i

Elemi cella adatai / Å Glükózegységek az elemi 
cellában / db 

Elemi cella Tércsoport 
a b c 

-CD 24 hexagonális   P212121 14.856 33.991 9.717

-CD 14 monoklin   P21 21.29 10.33 15.10

-CD 48 tetragonális   P421 20.25 15.95 16.89

A ciklodextrin molekulák a kristályrácsban kalitka- vagy csatornaszer en

foglalhatnak helyet. A csatornaszer  elrendezésnél a molekulák egymás tetején 

helyezkednek el, míg a kalitka modellnél a téglafal- vagy halszálka-struktúra 

eredményeképpen a szomszédos molekulák elzárhatják a CD-üreget. 

2.3.5.   A ciklodextrinek szupramolekuláris jellege [64]

A ciklodextrinek jellegzetessége, hogy bels  üreggel rendelkeznek, ahol képesek 

más, alkalmas geometriájú vegyületeket „fogadni”, tárolni. A ciklodextrinek tehát tipikus 

„gazda” molekulák és a legkülönfélébb molekulákat képesek magukba zárni:

olyanokat, amelyeknek mérete egy vagy két benzolgy r  nagyságú, vagy nagyobbakat is, 

amennyiben van olyan oldalláncuk vagy csoportjuk, amely hasonló méret , mint a 

ciklodextrin-üreg és így képeznek zárványkomplexeket. Ezen komplexek fontos 

tulajdonsága, hogy a „gazda” molekula a „vendéget” részlegesen vagy teljesen, de kovalens 

kémiai kötés kialakítása nélkül tudja magába zárni.  

A ciklodextrinek vizes közegben történ  el állítása során vízmolekulák kerülnek az 

apoláris ciklodextrin-üregbe, ahol „hívatlan vendégként” elutasításban, vagyis taszításban 

részesülnek. Ezen vízmolekulák helyzete tehát energetikailag kedvez tlen, ezért ha a 

ciklodextrin vizes oldatához olyan, a víznél kevésbé poláris vegyületet adunk, melynek 

molekulái beférnek a CD-üregbe, akkor zárványkomplexeket állíthatunk el .
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A komplexképzési folyamat hajtóereje tehát a magas szabad entalpiával rendelkez

vízmolekulák helyettesítése más, alkalmasabb „vendéggel”. A vendégmolekulákat tehát egy 

belül hidrofób, kívül pedig egy hidrofil tulajdonságú kapszulába zárjuk, vagyis molekuláris 

méret  kapszulázást valósítunk meg.

2.3.6.   A zárványkomplexek jellemz i

A komplexálás következtében a vendégmolekulák fizikai és kémiai paraméterei 

jelent sen megváltoznak annak ellenére, hogy klasszikus értelemben nem jön létre kémiai 

kötés a „gazda” és a „vendég” között. Megfelel  (akár fiziológiai) körülmények között a 

zárványkomplex könnyen disszociál és a vendég visszanyeri eredeti tulajdonságait,

szükség szerint kifejti hatását [65]. 

Mindez érdekes és vitathatatlanul hasznos perspektívát nyitott a gyógyszer- és 

élelmiszeripar kutatóinak. A gyógyszerkutatásban számos, a hatástani vizsgálatokban 

megfelel  vegyületet állítottak el , azonban rossz oldódási paramétereik miatt biológiai 

hatásukat nem fejthették ki, vagy nagyfokú bomlékonyságuk lehetetlenné tette a tárolásukat 

(gyógyszerek esetében általában alapkövetelmény, hogy a hatóanyag legalább 95 százaléka 

egy évig változatlanul megmaradjon). Az élelmiszeriparban a különféle kellemetlen szagú 

aromaanyagok okoztak problémát. A molekuláris kapszulázás az ilyen és ehhez hasonló 

nehézségekre nyújtott megoldást. 

Zárványkomplexek homogén oldatból és szuszpenzióból is egyszer en

el állíthatók, de adott vendégre vonatkoztatva „testreszabott”-nak kell lennie a 

folyamatnak, hiszen ugyanaz a vendégmolekula különböz  ciklodextrinekkel különböz

stabilitású komplexet képezhet. 

 A vizes oldatban létez  és a kristályos CD komplexek szerkezete eltérhet

egymástól, a különbség f ként a vendégmolekulák helyzetére vezethet  vissza. Oldatban a 

vendégmolekulák, illetve azok megfelel  funkciós csoportjai a CD lipofil üregében 

helyezkednek el és az egész komplexet többréteg  hidrátburok veszi körül. Kristályos 

állapotban azonban a vendégek már nemcsak a CD-üreget, hanem a CD molekulák 

közti teret is kitölthetik, ugyanakkor lesz olyan CD molekula is, amely csak vizet fog 

tartalmazni, s a kristályrácsban vízkomplexként jelenik majd meg. Ez az oka annak, hogy a 

kristályos komplexek ritkán sztöchiometrikus összetétel ek, de általában akkor is stabilak, 

ha a CD-üreget csak részlegesen telítik az apoláros vendégmolekulák. 
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2.3.7.   Ciklodextrinek és származékaik el állítása

A ciklodextrinek gyártása elvileg kétlépcs s folyamat. Az els  lépcs ben az 

el hidrolizált keményít  enzimes konverziója megy végbe gy r s és nyílt láncú dextrinek 

keverékét eredményezve, majd ezt követ en izolálják a ciklodextrineket a konverziós 

elegyb l. Az eljárás tisztítással és kristályosítással zárul. 

A keményít  nyílt láncú (lineáris amilóz, illetve elágazó szerkezet  amilopektin) 

komponenseib l a ciklodextrin-glükozil-transzferáz (CGT-áz) enzim hatására 

keletkeznek a gy r s szerkezet  ciklodextrinek. Az enzim forrása eredetileg a Bacillus 

macerans volt, az 1980-as évek derekától azonban egyre több, pontosan nem is azonosított 

mikroorganizmusról tapasztalták, hogy képesek ilyen enzimet termelni. 

Az enzim a folyamatban biokatalizátor, mely a ciklizálási reakció egyensúlyának 

eléréséhez szükséges id t rövidíti le. Alkalmas enzim, megfelel  körülmények között 

el idézheti, hogy zömmel csak az egyik vagy másik ciklodextrin képz djön.

 Legnagyobb mennyiségben -cikodextrint állítanak el [66]. A technológiai 

fejlesztéseket jól szemléleti, hogy míg 1973-ban 1 kg -CD 2000 USD-be került, addig ma 

ugyanazért a termékért csak néhány dollárt kell fizetnünk és a világon közel féltucat cég 

évente mintegy 10 ezer tonnát állít el  bel le.

 A ciklodextrinekben minden glükopiranóz egység három szabad hidroxil csoporttal 

rendelkezik, melyek funkciójukban és reaktivitásukban egyaránt különböznek. A C2-es és 

C3-as szekunder, valamint a C6-os primer hidroxilok relatív reaktivitása függ a 

reakciókörülményekt l. A -CD-ben 21 hidroxil csoport módosítható úgy, hogy a 

bennük lev  hidrogént vagy az egész csoportot lecseréljük. Így alkil-, hidroxi-alkil-, 

amino-, tio-, tozil-, glükozil-, maltozil-, stb. szubsztituensekkel számtalan éter-, észter-, 

anhidro-, deoxi-, vagy éppen savas vagy bázikus karakter  származékot állíthatunk el .

A származékképzés gyakorlati okai a következ k [67]: 

oldhatóság növelés;

a CD és a vendégmolekula köt désének javítása, ezáltal a vendég reaktivitásának, 

      mobilitásának csökkentése;

specifikus csoportok bevitele a CD-üreg bels  felületére, enzim modell kialakítása; 

oldhatatlan, immobilizált CD-struktúrák, polimerek kialakítása (f ként

kromatográfiás célokra). 
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Az irodalomban több száz cikk közel ezerféle ciklodextrin származék el állításáról 

számol be, azonban ezen vegyületek közül csak néhány vált iparilag is fontossá. Az okok a 

bonyolult eljárásokban és a drága, nemegyszer toxikus reagensek alkalmazásában 

keresend k. A CD származékok közül valódi jelent séggel a metilezett, etilezett és 

hidroxi-propilezett származékok bírnak.

A vízoldható metil- -ciklodextrineket els sorban a gyógyszeriparban 

tanulmányozták. El állításuk során, a hidroxilcsoportok szubsztitúciójával megszüntették 

azt a hidrogén-hidas vázszerkezetet, mely feltehet en az alapvegyület alacsony 

vízoldhatóságát okozta [68]. A származék fokozottabban hidrofób karakter , mint a -

CD, ezért pl. koleszterinnel (koleszterollal) jóval stabilabb komplexet képez [69].  

Egy különleges metilezett származék a heptakis(2,6-di-O-metil)- -CD vagy 

másnéven DIMEB is. Ez a származék kristályos, kit n en oldódik hideg vízben, forróban 

azonban oldhatatlan. Ennél fogva tisztítása és komplexeinek izolálása nagyon egyszer .

A ciklodextrinek között a legjobb oldhatóságnövel  tulajdonságokkal bír: a komplexált 

vendégmolekula oldhatóságát akár 1000-szeresére növelheti, így er sen lipofil vegyületek 

(pl. zsíroldható vitaminok) is injektálhatóvá válnak. Izomer tisztasága 95% felett van, így 

hatóanyag-formázáshoz használható, de a nagyvolumen  ipari alkalmazásoknál inkább az 

olcsóbb, véletlenszer en metilezett származékot (RAMEB) használják. Erre azért van 

lehet ség, mert a RAMEB származékok aktivitása nem sokkal kisebb a DIMEB-énél [70]. 

Az etilezett ciklodextrinek hidrofób -CD származékok. El állításuk során a 

szubsztitúciófok növekedésével arányosan csökken a termék oldhatósága. Ezen 

származékok savas közegben stabilabbak a natív-CD-nél, annál kevésbé higroszkóposak, 

alkoholban pedig ahhoz hasonlóan oldódnak. Ugyancsak a gyógyszeriparban használatos 

vegyületek.

A heptakis(szulfobutil)- -CD nagy vízoldhatóságú származék, nem kristályosítható 

és még extrém nagy dózisban sem okoz ártalmas (mérgez ) mellékhatásokat.

A kapilláris zóna elektroforézisben királis elválasztó ágensként használják, de a vele 

folytatott kutatások leginkább arra irányulnak, hogy parenterális célra, hordozóként lehessen 

alkalmazni [71]. 

A hidroxipropil- -CD (HPBCD) lúgos közegben propilén-oxid és -CD 

kondenzációs reakciójával állítható el . A származék megnövekedett oldhatósággal és 

amorf tulajdonságokkal rendelkezik. Negatív oldásh je megakadályozza, hogy

felmelegítést követ  leh lés során visszakristályosodjon. Gyógyszeripari alkalmazása 

jelent s [72].
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2.3.7.1.   Zárványkomplexek el állítása

 Zárványkomplexek el állítására számos technika létezik. Az, hogy a preparatív munka 

során melyiket alkalmazzuk, nagyban függ a vendégmolekula és a közeg tulajdonságaitól.  

A lehetséges technikákról és a leggyakrabban alkalmazott gazda vegyületekr l a 3. táblázat 

nyújt áttekintést. (A legáltalánosabb technikákat vastagon szedtem.) 

3. táblázat   Eljárások és gazdamolekulák a zárványkomplexképzésben [73] 

Preparatív technika Gazda molekula 

Alkaline solution / Komplexképzés lúgos oldatból -ciklodextrin

Aqueous solution / Komplexképzés vizes oldatból -ciklodextrin

Aqueous suspension / Szuszpenziós technika -ciklodextrin

Co-evaporation / Együttes bepárlás Dimetil- -ciklodextrin (DIMEB)

Co-lyophilization / Együttes liofilizálás Metil- -ciklodextrin (RAMEB)

Co-melting / Komplexképzés olvadékból Trimetil- -ciklodextrin (TRIMEB)

Co-precipitation / Együttes lecsapás Tetrametil- -ciklodextrin (TMBCD)

Evaporation / Bepárlás Etil- -ciklodextrin (ETBCD)

Freeze-drying / Fagyasztva szárítás Dietil- -ciklodextrin (DIETBCD)

Grinding / rlés Hidroxietil- -ciklodextrin (HEBCD)

Granulation / Granulálás Hidroxipropil- -ciklodextrin (HPBCD)

Kneading / Gyúrás  

Mixing / Keverés 

Sealed Container / Izolált tárolás 

Spray drying / Porlasztva szárítás 

Solvent evaporation / Oldószer bepárlás 

Sealed heating / Izolált melegítés 

Saturated solution / Telített oldatos eljárás  

Neutralization / Neutralizálás 

Komplexek ipari el állítására leggyakrabban a szuszpenziós technikát alkalmazzák, 

mivel ez a legolcsóbb.
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2.3.7.2.   A zárványkomplex-képzés el nyei és következményei [66]

Amennyiben gyengén oldódó vendégmolekulát komplexáltunk ciklodextrinnel,  

a következ  jelenségekre számíthatunk vizes oldatban:

1) Változás az oldhatóságban. Az oldott fázisban a vendégmolekula koncentrációja 

megn , az oldott ciklodextriné pedig lecsökken. Egyes esetekben - ha a vendég ionizált 

molekula vagy hidrogén kötést képz  vegyület - a CD oldékonysága n het is. 

2) A vendég spektrális jellemz i megváltoznak. Anizotróp árnyékolású atomok kémiai 

eltolódása megváltozik az NMR spektrumban. Ha a királis CD akirális vendéget 

komplexál, akkor a vendég is optikailag aktívvá válik és a cirkuláris dikroizmus 

spektrumon er s, indukált Cotton-effektusokat mutat, az UV maximum néhány 

nanométerrel eltolódhat, a fluoreszcencia fokozódik. (A vendégmolekula a ciklodextrin 

üregbe kerül, aminek bels  felülete apolárosabb a küls nél és tele van éterkötésekkel.  

A fluoreszcencia intenzitásának növekedését tehát a zárványkomplex kialakulásakor, az üregen 

belül létrejöv  hidrogén-hidas kötések is fokozhatják.)

3) Módosult reaktivitás. A bezárt molekulák reaktivitása a stabilizálódás hatására általában 

csökken, de elképzelhet  olyan eset is, amikor a ciklodextrin mesterséges enzimhez 

hasonlóan gyorsít vagy módosít bizonyos reakcióutakat. 

4) A diffúzió és az illékonyság (illékony vendégnél) jelent sen csökkennek.

5) A komplexálás el tt hidrofób karakter  vendégmolekulák a zárványképzés után hidrofil 

karakter vé válnak, ami kromatográfiás viselkedésüket is befolyásolni fogja. 

Szilárd állapotbeli változások a komplexképzés során: 

1) Diszpergált rendszer. A komplexált anyag molekulárisan diszpergálva lesz egy 

szénhidrát mátrixban, gáz alakú vendégmolekulákkal is mikrokristályos port képez. 

2) Aktív védelem. Mindenfajta reakció ellen hatékonyan védve lesznek a 

vendégmolekulák, kivéve azokat, amelyekben a CD hidroxilcsoportok szerepet 

játszhatnak.

3) A szublimáció és az illékonyság nagyon alacsony szintre csökkennek.

4)  A komplex hidrofil, gyorsan oldódó.
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2.3.8.   Zárványkomplexek analitikai vizsgálata 

Zárványkomplexeket a legkülönböz bb technikákkal lehet és szükséges 

tanulmányozni [74]. Választ várunk arra, hogy: 

a) a komplexálási kísérlet valódi zárványkomplexet eredményezett vagy csak a 

vendégek és a CD egyfajta fizikai keveréke jött létre; 

b) mekkora a komplex hatóanyag-tartalma, illetve a komplexálódott és nem 

komplexálódott vendégek aránya; 

c) milyenek az el állított komplex termodinamikai jellemz i.

A zárványkomplexek vizsgálatát szilárd fázisban és oldatban egyaránt végezhetjük.  

A leggyakrabban alkalmazott technikákat a 4. táblázatban foglaltam össze. 

4. táblázat   Zárványkomplexek vizsgálati technikái

Méréstechnika Meghatározás célja 

UV-VIS
spektrofotometria 

Hatóanyag-tartalom  

Fluoreszcencia Hatóanyag-tartalom 

Cirkuláris dikroizmus Optikailag aktív molekulák konformációs állapotai 

HPLC (UV/VIS, RI, MS)

GC (HS-GC-MS) 

Hatóanyag mennyisége és min sége

Tisztaságvizsgálatok

NMR Szerkezet, szubsztitúciófok 

Oldatban

Potenciometria pH

Termogravimetria 
Komplex víztartalma 

Bomlási h mérséklet 

DSC Komplexképzés bizonyítás

Szubsztitúciófok

Termikus analízis 

Fejl d  gáz detektálás Hatóanyag-tartalom 

Karl-Fischer titrálás Víztartalom meghatározás 

FTIR spektroszkópia Komplexképzés, azonosítás, funkciós csoportok 

Röntgendiffrakció Kristályszerkezet, kristályossági fok 

Szilárdfázisú NMR Szubsztitúciófok

Szilárd 
fázisban 

Pásztázó
elektronmikroszkópia

Morfológia jellemzés 
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Mivel méréseim során a hatóanyag-tartalom meghatározására bevetett, oldatban 

végzett elemzések (UV, HPLC) mellett szilárdfázisú technikákat használtam, ezért ezekr l

írok b vebben.

2.3.8.1.   Hatóanyag-tartalom meghatározás 

Zárványkomplexek hatóanyag-tartalmát leggyakrabban UV-VIS 

spektrofotometriás módszerrel határozzák meg. Amennyiben a meghatározásra váró 

komplex szilárdfázisú, úgy a meghatározás el tt víz-etanol elegyben kell feloldani. 

El fordulhat azonban, hogy állás, tárolás során a meghatározandó vendégmolekula és a 

CD kölcsönhatásba lépnek, ekkor a hatóanyag abszorpciós maximuma a tiszta 

vendégmolekuláéhoz képest eltolódik. Ezt, a többnyire kis változást a CD-üregben lev

gerjeszthet  elektronok és kromofór csoportok leárnyékolása okozza. A komplexek UV 

spektrumában ezen kívül még sávszélesedéssel és batokróm eltolódással is számolnunk 

kell. Ha olyan komplexszel dolgozunk, amely tárolás közben bomlik, akkor a 

hatóanyag-tartalom meghatározását célszer  kromatográfiás technikákkal végezni.

Folyadékkromatográfiás méréseknél alkalmazhatunk UV-VIS, RI, MS detektorokat. 

Nagyon illékony hatóanyagok meghatározásánál head-space (g ztér analízis) 

gázkromatográfia is alkalmazható MS detektorral. Figyelembe kell vennünk azonban azt is, 

hogy a komplexképzés az anyag retenciós idejét is módosíthatja. 

2.3.8.2.   Termoanalitikai módszerek 

Ciklodextrinek és különböz  zárványkomplexek vizsgálatára leggyakrabban a 

termoanalitika klasszikus módszereit használjuk. El nyük, hogy porminták esetén a 

különféle mérések nem igényelnek mintael készítést [75]. 

A termogravimetriás vagy a szimultán TG-DTA méréseknél kapott termoanalitikai 

görbék kvantitatív információkat hordoznak a komplexek víztartalmáról, valamint 

bomlásukról. Tehát amennyiben a cél a komplexképzés bizonyítása, akkor a 

termogravimetria helyett a differenciális pásztázó kalorimetria lehet a megfelel  technika. 

DSC technika alkalmazása esetén a komplexképzést indirekt módon az olvadási 

entalpia mérésével bizonyíthatjuk. A módszer azonban korlátos, azaz csak olyan 

kristályos hatóanyagoknál m ködik, melyek a ciklodextrin vízleadása után, de még annak 

bomlása el tt megolvadnak: a hatóanyag komplexálatlan hányada kristályos állapotban 
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marad továbbra is, ily módon, az olvadási entalpia mérésével becsülhet  a komplexált és 

komplexálatlan hatóanyag mennyisége [76]. 

 A harmadik, klasszikus termoanalitikai technika a fejl d  gáz detektálás. Ekkor a 

minták termikus bomlásának (illetve illékonyságának) következtében felszabaduló gázok 

szerves szén tartalmát mérjük lángionizációs detektor segítségével. A kemencetér 

öblítését nitrogénnel oldjuk meg, a detektor m ködéséhez pedig hidrogén és leveg  gázok 

szükségesek. A módszer el nye a nagy érzékenység, mely a szerves szén tartalomra kapott 

nagy fajlagos jelb l adódik.

Amennyiben termoanalitikai technikával kívánjuk igazolni a komplex létrejöttét, azt 

használjuk ki, hogy komplexálással a vendégmolekula tulajdonságai jelent sen

megváltoznak: olvadás, párolgás, szublimáció nem következik be, ellenben a bomlás 

eltolódik. A komplex létrejöttét tehát indirekt módon támasztjuk alá. Ebb l adódik, 

hogy a tiszta vendégmolekula, a tiszta CD, valamint a mechanikus keverék és a feltételezett 

komplex termikus görbéit egyaránt össze kell hasonlítanunk és szükség esetén a DSC 

görbék értelmezéséhez TG mérések eredményét is fel kell használni [73, 77].

A -CD termikus viselkedését Claudy tanulmányozta behatóan. A DSC 

méréseket -150 és 300°C között végezték. Megállapította, hogy a vegyület 

szobah mérsékleten 11 mol vizet tartalmaz, melyet hevítés hatására két lépcs ben (7, 

majd 4 mól) ad le [78].

Giordano és társai -, -, -ciklodextrinek, valamint hidrátjaik átfogó 

termoanalitikai vizsgálatát végezték el [73], illetve DSC módszerrel eljárást dolgoztak ki 

a komplexek sztöchiometriájának meghatározására [79].

A szubsztitúciófok termikus technikával történ  meghatározására Novák és társai 

dolgoztak ki eljárást [80].

Bettinetti és társai öt különböz  cég által el állított, kereskedelmi forgalomban lév

-, - és -ciklodextrinek termikus és szerkezeti analízisét végezték el [81]. A DSC 

vizsgálatokban három -CD kétlépcs s dehidratációs profilt mutatott, s röntgendiffrakciós 

mérések alapján az -CD·6H2O (form I) kristályszerkezetbe tartozott. A másik két -CD 

háromlépcs s dehidratációs profillal az -CD·6H2O (form I) és a vízmentes  

-CD keveréke volt. Az öt -CD dehidratációt követ en felvett DSC görbéin, illetve az 

EGA mérésekkel meghatározott bomlási h mérsékletekben mutatkozó különbségeket az 
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eltér  el állítási és tisztítási eljárásoknak tulajdonították. A vizsgált -ciklodextrinek

termikus viselkedésében és röntgendiffrakciós felvételein nem mutatkozott eltérés, azonban 

a kapott struktúrák eltértek a korábban ideálisnak tekintett -CD·14.1H2O szerkezett l,

jelezve, hogy -CD esetén is (legalább) két kristályszerkezet létezik. 

Sorokina és társai a fahéj-alkohol -ciklodextrinnel alkotott komplexének termikus 

stabilitását és bomlási kinetikáját tanulmányozták szimultán TG-DTA technikával.  

A vendégként komplexált fahéj-alkohol édes, jácinthoz hasonló illata miatt a parfümök 

gyakori alkotórésze. A kutatók méréseikkel megállapították, hogy zérus-rend  a 

folyamat, mely során a vizsgált hatóanyag távozik a CD-üregb l [82]. 

Ugyancsak olasz kutatók, Miro és társai a kioldódási sebesség optimalizálására 

vonatkozó kísérleteket folytattak, amikor kis vízoldhatóságú gyógyszerhatóanyagoknál a 

tablettázáshoz kialakított, lebomló hidrofil mátrixot ciklodextrines rendszerekkel 

kombinálták. A vizsgálat modelljéül a Carvediol nev  vérnyomáscsökkent  gyógyszert 

választották, melynek tablettázási segédanyaga poli(etilénoxid).  

A kevertetéssel, gyúrással, együtt-olvasztással, illetve fagyasztva szárítással el állított binér 

rendszerekben a gazdamolekula HPBCD volt. Ezekben a kétkomponens  rendszerekben a 

Carvediol kioldódó hányada nagyobb volt, mint a csak hatóanyagot tartalmazó tablettáknál.  

A legjobb eredményeket az együtt-olvasztással és fagyasztva szárítással készített 

rendszereknél tapasztalták, ahol az összes hatóanyag kioldódása 12, illetve 10 órát vett 

igénybe. Az eredmények azt mutatják, hogy a lebomló poli(etilénoxid) mátrixban lév ,

gyengén vízoldható hatóanyag kioldódási sebessége ciklodextrinek közrem ködésével

szabályozható [83].

Bombay-ben indiai kutatók K. Rajendrakumar vezetésével a rossz vízoldhatósággal 

bíró quercetin nev  flavonoid zárványkomplexének tulajdonságait vizsgálták.

A quercetin az apigeninhez hasonlóan gátolja a festékes anyajegydaganat (melanoma)

kifejl dését, áttétképz  és besz r dést el idéz  tulajdonságát, és általában a daganatok

gyors fejl déséhez szükséges érhálózat kialakulását [84-85]. A szulfobutil-éter-7 -

ciklodextrinnel (SBE7BCD) alkotott komplexeket oldatban és szilárd fázisban is 

tanulmányozták. A tumornövekedés gátlását egerekt l származó melanoma modelleken, in 

vivo vizsgálták. A quercetin-SBE7BCD komplex alkalmazása esetén a quercetin 
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rákellenes hatása már jóval kisebb dózisnál megmutatkozott, mint ha csak tiszta 

hatóanyagot használtak volna. Mindez bizonyíték arra, hogy a ciklodextrin alapú 

hordozók a terápiás dózis csökkenését eredményezhetik anélkül, hogy a hatóanyag 

hatását befolyásolnák [86]. 

2.3.9.   A ciklodextrinek és zárványkomplexeik felhasználási lehet ségei

A ciklodextrinekkel foglalkozó irodalom közel 25%-a gyógyszeripari 

alkalmazásukat tárgyalja. A sikeres kutatások nyomán így készült el a piroxicam -CD-

nel alkotott komplexe, mely kereskedelmi forgalomba Brexin, Brexidol, Cicladol neveken 

került. Az Itraconazol ugyancsak egy igen rosszul oldódó vegyület, melynek injektálható 

vizes oldatát lehetetlen volt elkészíteni, a megoldást a HPBCD-nel való formulázás 

jelentette: a termék Sporanox néven került forgalomba [87].  

A nikotin vérzéscsillapító és irritáló hatása kizárja tabletta vagy rágógumi alakjában 

történ  fogyasztását. Azonban ha -CD-nel el állított komplexét alkalmazzák, akkor a 

nikotin a CD-üreg belsejében foglal helyet és nem ingerli a nyálkahártyát. A dohányzás 

elleni küzdelemben szublinguális tablettaként bevált Nicorette Microtab is így készül:  

-CD-nel komplexált nikotint tartalmaz [67]. 

Sok komponens - köztük a benzaldehid, fahéjaldehid, zsíroldható vitaminok, aroma 

anyagok - hajlamos arra, hogy oxidáció, párolgás vagy polimerizáció hatására gyorsan 

„elt njön” az el állított, jellemz en szilárdfázisú formulából. -CD-es komplexeikben 

azonban ezek az anyagok is védve vannak. Aromaanyagok komplexeit f ként por 

alakban állítják el  els sorban Franciaországban, Japánban és Magyarországon [88].

A fokhagyma olajjal (koleszterinszint csökkent ) kapcsolatos problémákra

(kellemetlen illat, az aktív hatóanyag diszproporció általi gyors csökkenése) ugyancsak a

komplexálás hozott megoldást. A fokhagyma olaj -CD-es komplexét tartalmazó tabletták 

Xund és Tegra néven kerültek forgalomba. Ezek voltak az els  CD komplexek, melyek 

alkalmazását a Német Egészségügyi Hatóságok engedélyezték [64]. 

 A prosztaglandin egy telítetlen, ciklikus zsírsav származék, mely oxigénre nagyon 

érzékeny és vízben alig oldható. Alfa-CD-nel el állított komplexe - kereskedelmi nevén 

Prostavasin, Edex, Viridal - ezen negatív tulajdonságokat azonban kiküszöbölte [89-90].  
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 A ciklodextrin termelés 10%-ára a gyógyszeripar tart igényt, a legnagyobb CD 

fogyasztó azonban az élelmiszer- és kozmetikai-ipar. Kozmetikai alkalmazásokban 

emulziókat stabilizálnak, javítják a hatóanyagok b rön keresztül történ  felszívódását, 

eliminálják a kellemetlen szagokat, valamint csökkentik a hatóanyag-tartalom 

párolgás, oxidáció vagy fény hatására bekövetkez  változását. Önbarnító

készítményekben az AOK, az Avon, az Estée-Lauder stb. cégek használnak ciklodextrineket 

a rossz szag eltüntesére. A Shiseido cég tartós hatású parfümje HPBCD-nel komplexált 

illatanyagokat tartalmaz, amelyet a b rre kenve 6–8 órán át egyenletes illatanyag-leadás 

biztosítható [91]. 

Az élelmiszeripar csökkentett koleszterin-tartalmú vaj és tejtermékek gyártását 

célozta meg ciklodextrinekkel. Belgiumban, Franciaországban már van forgalomban ilyen 

termék [92].  

A textiliparban a CD-ek kiválthatnak egyes nagy kémiai oxigénigény , vagyis 

er sen környezetszennyez  segédanyagokat. A CD-ek biodegradációja nem terheli a 

környezetet. A textiliparban két f  irányban folynak CD kutatások. Az egyik cél, hogy 

környezetszennyez  detergensek helyett alkalmazzák ket, például direkt színezékek 

immobilizálásában, textilszálakra történ  felvitelében. A másik vonalon illatanyagok (akár 

izzadtság) megkötésére a CD-eket kémiailag rögzítik a textilrostok felületén [93].

A fotográfiai ezüsthalid/zselatin emulziókban a CD polimerek használhatók jól 

oldhatóság-növel  ágensként. Számos közlemény, találmányi bejelentés foglalkozik a 

ciklodextrinek alkalmazásával a fotográfiai el hívó oldatokban, valamint fénymásoló, és 

h re érzékeny másolóanyagok gyártásában [91].

Ciánakrilát típusú pillanatragasztókhoz kis mennyiségben heptakis(2,6-di-O-

butil-3-O-acetil)- -CD-t adnak az el zetesen hidrokininnel és foszforsavval stabilizált 

monomerhez. A kötési id  így nagymértékben lerövidül, a szakítószilárdság pedig 

jelent sen megn . Az iparban kemény kartonok ragasztását nagysebesség  gépekkel, 

200oC-on végzik, gyorsan köt  ciánakrilát típusú ragasztókkal, ekkor a CD származék 

polimerizációt katalizáló hatása igazán jelent s [91].

A ciklodextrinek a legalkalmasabb rotaxán-képz  molekulák közé tartoznak.

Ennek az a lényege, hogy egy hosszú molekulát át lehet f zni a ciklodextrin-üregen,

majd két végéhez nagy térkitöltés  csoportokat kapcsolni, vagy azokkal ionizálni, hogy a 

bef zött molekula ne tudjon kicsúszni az üregb l. Küls  környezeti hatásokra (elektromos 

er tér, pH, besugárzás stb.) a rotaxán tengelymolekulája elmozdul, elcsavarodik úgy, mint 
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egy golyóscsapágyba f zött tengely. Létezik ún. „molekuláris nyaklánc” is, mely nem más, 

mint egy polirotaxán. Ily módon teljesen új szerkezet  anyagok el állítása válik lehet vé

[94].

A ciklodextrinek összes alkalmazását nehéz lenne felsorolni, hiszen a 

legkülönböz bb területeken kerülnek felhasználásra. Kromatográfiás technikáknál királis 

elválasztásokat oldanak meg velük. A környezetvédelemben a talajremediálásban és a 

szennyvíztisztításban is végeznek kísérleteket ciklodextrinekkel.

Napjainkban az egyik legérdekesebb kutatás az amerikai James Hildreth professzor 

nevéhez f z dik, aki a HIV vírus elleni küzdelemben alkalmaz ciklodextrineket. Több 

évtizedes kutatásai során megállapította, hogy a -ciklodextrin sikeresen komplexál olyan 

vegyületeket, melyek a vírus m ködéséhez szükségesek, így inaktiválhatja azt [95-96]. 

2.3.10.   Illóolajok és ciklodextrin komplexeik 

Az illóolajos növényeket már évezredekkel ezel tt, az ókori India, Kína, Egyiptom 

területén is használták. Az si Indus-völgyi civilizációt feltáró ásatások során a mai 

Pakisztán területén i.e. 3000-b l származó terracotta „desztilláló készüléket”, valamint 

parfümök tárolására használt edényeket találtak, mely arra utal, hogy 4-5 ezer évvel ezel tt

az illóolajos növényeknek nem csupán a kivonatait, hanem a desztillátumát is használták. 

Az illóolajok a növények m ködésének melléktermékei, melyek kis mennyiségben  

a növény legkülönböz bb részeiben halmozódnak fel: a bazsalikom levelében, a rózsa 

virágában, a citromfa termésében, a koriander magjaiban, a fahéjfa héjában stb.  

Az illóolajokban mintegy 60-250 féle, különböz  szerkezet  vegyület található.

Valamennyi illóolajban van egy vagy több olyan f bb alkotórész, amelyek az olaj mintegy 

90-95%-át alkotják, és a maradék néhány százalék akár száznál is több alkotórész között 

oszlik meg. Azonosításuk legtöbbször kapilláris gázkromatográfiával történik. 

Az illóolaj tartalmú drogokat kémai összetételük alapján 4 csoportba sorolhatjuk [97]:

- aciklusos monoterpén drogok (pl. Lavandulae flos);

- monociklusos és biciklusos monoterpén drogok (pl. Menthae piperitae folium, 

Carvi fructus);

- fenil-propán származékokat tartalmazó illóolajdrogok (pl. Thymi vulgaris herba);

- szeszkviterpén laktonok és drogjaik (pl. Chamomillae anthodium).
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A természetes illóolajok szintetikus olajokkal nem helyettesíthet k, mivel a hatás 

kialakításában fontosak a kis mennyiségben jelenlév  alkotórészek is. Minthogy egy 

növénynek több kemotípusa is lehet, az adott fajból kinyert illóolajok összetételükben és 

hatásukban egyaránt különböz ek lehetnek (például kámfor-, cineol- vagy verbenon-típusú 

rozmaring olaj is ismert). 

A közelmúltban szerepük rohamosan n tt, mivel az aromaterápia – mint a 

természetgyógyászat egyik ága - rájuk támaszkodik. Az illóolajok lipidoldékonyságuknak 

köszönhet en a b rön át is kit n en felszívódnak: hámszöveten való áthatolóképessük 

100-szor jobb, mint a vízé és 10000-szer jobb, mint a nátrium-kloridé [98]. 

Az alábbi f bb hatásokkal rendelkeznek: 
antimikrobiális hatás: baktériumok, gombák szaporodását, fejl dését gátló hatás 

(cickafarkf , eukaliptusz, fahéj, kakukkf , kamilla, szegf szeg, teafa);

légutakra gyakorolt hatások: el segíti a légutakban letapadt kórós váladék 

kiürülését, javul a légutak átjárhatósága

(ánizs, édeskömény, erdei feny , eukaliptusz, niaouli, törpefeny , kakukkf );

küls leg alkalmazva fokozzák a b r és az izomszövetek vérellátását, a mélyebb 

szöveti rétegekbe jutva fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkent  hatást is kifejtenek 

(boróka, borsmenta, erdei feny , eukaliptusz, kámfor, rozmaring); 

emészt rendszerre gyakorolt hatások: bels leg alkalmazva étvágyjavító, görcsoldó, 

epehajtó hatásúak (ánizs, borsmenta, édeskömény);

vizeletkiválasztó-rendszerre kifejtett hatások: fert tlenít , vizelethajtó és görcsoldó 

hatás (borókaolaj);

nyugtató hatás (citromf , narancsvirág, levendula).

Az illóolajok már szobah mérsékleten szinte maradéktalanul elpárolognak, ezért 

ciklodextrinekkel történ  komplexálásuk hamar felkeltette a kutatók érdekl dését.

A módosított CD származékok megjelenésével lehet ség nyílt enantioszelektív 

kromatográfiás technikák kidolgozására is, melyek az illóolaj-enantiomerek elválasztását 

biztosították.  

Hazra és társai aromaterápiás szerek párolgását vizsgálták termogravimetriával. 

Egykomponens  rendszerek esetén zérus-rend  kinetikát állapítottak meg [99].

Kínai kutatók hagyományosan alkalmazott kínai gyógynövények 

mentoltartalmát vizsgálták GC-MS méréstechnikával [100]. A növényeket és a bel lük

készített granulátumokat megfázás esetén használják.  
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Az aromaanyagok és „ellen” aromaanyagok meghatározása különösen az 

élelmiszeriparban fontos [101]. Az utóbbiak meglétét környezetszennyez  anyagok, 

fejl d  mikroorganizmusok, lipid oxidáció vagy endogén enzimes bomlás okozza.  

A mintael készítésnél kulcsfontosságú a lehet  legtöbb interferáló mátrixkomponens 

eltávolítása, amit centrifugálással, desztillációval, folyadék-, szuperkritikus fluid-, illetve 

mikrohullámú extrakcióval vagy metilezéssel oldanak meg. Aminok és aldehidek 

analízisénél általában a HPLC technika preferált, Head-Space GC-t gyakrabban 

alkalmaznak hal, burgonya és tejtermékek esetén, míg Purge-and-trap GC f leg

gabonafélék, tengeri étkek és fokhagyma vizsgálatára használatos az élelmiszeriparban. 

Optikailag aktív komponensek detektálása polarizációs fotodetektorral is 

megoldható [102]. A detektor a hagyományos fotodetektortól abban különbözik, hogy az 

áramló cella mindkét oldalára polarizátorokat er sítenek. Az L-mentol gyógyszerekben való 

meghatározását HPLC méréstechnika és polarizációs fotodetektor alkalmazásával végezték. 

A módszer el nye az egyszer  mintael készítés és az optikailag aktív komponens szelektív 

meghatározása.  

Liang és társai a természetben fellelhet  terpineol olaj komponenseinek 

elválasztására és meghatározására programozott h mérséklet  kapilláris 

gázkromatográfiás eljárást fejlesztettek ki [103]. A szilikagél állófázissal töltött kolonnát 

70°C-tól 100°C-ig 1.5 K/min, 100°C-tól 160°C-ig 5 K/min, 160°C-tól 220°C-ig 10 K/min 

sebességgel f tötték, ezt követ en a 220°C-os végh mérsékletet még 2 percig tartották.  

A f bb alkotókat és relatív mennyiségüket a különböz  olajakban GC-FTIR és GC-MS 

kapcsolt méréstechnikákkal vizsgálták. Ily módon az összetev k forráspontja mellett 

termikus viselkedésükr l is képet kaptak. Megállapították, hogy a természetes terpineol f

komponensei az eukaliptusz olaj, linalool, kámfor, borneol, 4-terpineol, -terpineol és 

szafrol. Az eredmények a terpineol ipari el állításában fontos elválasztás- és 

gyártástechnológiák fejlesztését segítették. 

-ciklodextrinek mentollal való komplexálását kínai kutatók vizsgálták. Három 

egymástól eltér  mintael készítési módszert alkalmaztak. A mennyiségi analízis eredménye 

bizonyította, hogy a -CD a mentollal 1:1, illetve 3:2 mólarányban képez komplexet.  

A termikus vizsgálatok rámutattak arra is, hogy a komplex mintánál a gázképz dés jóval 

magasabb h mérsékleten indul meg, mint a tiszta mentolnál [104], ami azt jelenti, hogy a 

ciklodextrinnel végzett komplexálás a szublimációra hajlamos mentolt visszatartotta. 
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3.   Alkalmazott méréstechnikák [105-106] 

A kísérletek során hagyományos és kapcsolt termoanalitikai technikákkal egyaránt 

dolgoztam. A 4. ábrán ennek megfelel en a termoanalitikai mér m szerek elvi felépítését 

mutatom be, míg az 5. ábrán a kapcsolt termoanalitikai technikák elrendezését vázoltam. 

4. ábra   A termoanalitikai készülékek elvi felépítése 

5. ábra   Kapcsolt termoanalitikai technikák elrendezésének sémája 

REKORDER/  
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Minta
Minta
h m.

Kemence h m. és
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Purge + 
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Purge
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A mérések során használt berendezések adatai:

TA Instruments STD 2960 szimultán TG-DTA termoanalizátor  

M ködési tartomány: szobah m. – 1500 C

Mérleg érzékenysége: 0.1 g

H mérsékletmérés pontossága: 0.001 C

F tési sebesség: 0.1 – 100 K/min  

Öblít  gázok: N2, O2, Ar, He, leveg

Mintatartók: platina: 40 l, 110 l; alumínium: 40 l, 90 l

Termoelem: Pt – Pt-Rh.

TA Instruments TGA 2050 CE TG készülék 

M ködési tartomány: szobah m. – 1000 C

Mérleg érzékenysége: 0.2 g

H mérsékletmérés pontossága: 0.001 C

F tési sebesség: 0.1 – 50 K/min  

Öblít  gázok: N2, O2, Ar, He, leveg

Mintatartók: platina: 50 l, 100 l; alumínium: 100 l ,

  alumina: 100 l, 250 l, 500 l

 Termoelem: Platinel II (Engelhard Industries)

Du Pont 916 Thermal Evolution Analyzer  

M ködési tartomány: szobah m. – 530 C

Detektor: FID

Detektor érzékenysége: 3*10-4 g szén fejl dés / perc 

H mérsékletmérés pontossága: 0.1 C

F tési sebesség: 1, 2, 4, 8, 16, 32 K/min  

Öblít  gáz: N2, (H2, leveg )

1/b kép   A méréseknél használt  

TGA 2050 CE TG készülék

1/c kép   A méréseknél használt  

Du Pont 916 TEA készülék

1/a kép   A méréseknél használt  

STD 2960 TG-DTA készülék
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Balzers Thermostar GSD 300 T QMS kvarc kapillárissal 

Analizátor: kvadrupól analizátor. 

Mintabevitel: 200 C-ig f thet , 0.15 mm átmér j  dezaktivált kvarc kapillárison keresztül. 

Detektálási tömegtartomány: m/e=0 - 300  

Csatornaszám: max. 65 el re beállított fajlagos m/e egység 

25001500SR  (kis felbontás) 

BioRad Excalibur FTS 3000 FTIR 

 Felbontóképesség: 4 cm-1

Pásztázott tartomány: 4000 - 500 cm-1 

Detektor típusa: deutero-triglicin-szulfát 

TG-FTIR méréstechnikánál a mintaviv  kapilláris maximális h mérséklete: 190°C 

HPLC Merck Hitachi Interface D-7000 

Detektor: Merck Hitachi UV Detector L-7400 

Mintaadagoló: Merck Hitachi L-7250, automata, programozható 

Pumpa: Merck Hitachi L-7100 

Oszlop: Purospher Star LiChroCART 55-4 RP-18, endcapped, 3 m. 

JEOL JSM-5500 LV Scanning Electron Microscope 

Katód: Wolfrám 

Szivattyúk: két olajrotációs és egy diffúziós szivattyú, amelyekkel 10-4 Pa állítható el

Detektor: másodlagos elektrondetektor (SEI)

A minták felületét 5 nm vastagságú arany - palládium réteg felg zölésével tettük 

vezet vé, melyhez a POLARON SC 7620 SPUTTER COATER készüléket használtuk. 

1/d-e kép   A méréseknél használt Balzers Thermostar GSD 300 T QMS tömegspektrométer  

és az STD-MS kapcsolás
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4.   Kísérletek és értekelés

Az eredmények bemutatásánál az egyszer , egykomponens  mintáktól haladtam a 

binér rendszerek felé.

Az adott mintacsoportnál alkalmazott méréstechnikákat, esetleges specifikációt az 

áttekinthet ség szempontjából mindig a megfelel  fejezetben tárgyaltam. 
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4.1.   Torasemid

A torasemid vízhajtó készítmények hatóanyaga. Kereskedelmi forgalomba Toradiur, 

Torem, Unat, illetve Demadex néven kerül. Egy korábbi tanulmány már beszámolt a 

torasemid kristályformáiról, melyeknek ismerete kulcsfontosságú a gyógyszer formulázás 

során, a biztonságos terápiás alkalmazás miatt. A torasemid két polimorf (mod I és mod II) 

és egy pszeudopolimorf módosulattal (form A) rendelkezik, melyek tulajdonságait a 5. 

táblázatban foglaltam össze.  

5. táblázat   A három kristályforma jellemz  tulajdonságai [27] 

Kristályforma Mod. I Mod. II Form A 

Habitus lemezes 
mikrokristály 

aggregátumok 
prizmás 

Olvadáspont / °C

   HSM

   DSC 

158 - 161

161.5a

155 - 158

157.0a

-

Átalakulási entalpia / kJ/mol

       új módosulat 

       átalakulási h m  / °C 

-

-

-

-8.2b / -4.4c

I

160b / 40c

9.8 - 14.0d

II

110 - 130 

Vízoldhatóság 20°C-on  

pH=4,9 mellett / mmol/1
0.34 0.93 - 

a 5 K/min           b az olvadási entalpiák alapján számított érték 
c az oldási entalpiák alapján számított érték                      d az oldószer tartalomtól függ  érték 

6. ábra   A torasemid molekula szerkezeti képlete 

N

NH

S
N
H

OO

N
H

O
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4.1.1.   A vizsgált minta 

A torasemid (mod I, Batch No. EK 64/166) minta a Roche Diagnostics GmbH-tól 

származott (Mannheim, Németország). A mérések során vizsgált torasemid form A 

módosulat a torasemid mod I formájának etanol (96%):víz 2:1 arányú elegyéb l történ

átkristályosítással keletkezett. 

A pszeudopolimorf „A” forma szerkezetében kis csatornák találhatók, melyekben 

oldószermaradványok (víz és etanol) vannak. Munkám során ezen módosulat 

deszolvatációját, valamint bomlási viselkedését tanulmányoztam STD-MS és TG-FTIR 

méréstechnikákkal. Az eredményeket HSM és SEM megfigyelésekkel egészítettem ki. 

    a - N=35          b - N=300 

2/a-b kép  A torasemid SEM felvételei 

A pásztázó elektronmikroszkóppal készített képeken (2/a-b kép) jól láthatók a 

torasemid prizma formájú kristályai. A kristályok szépek, szabályosak, méretüket tekintve 

viszonylag nagyok. A szemcseméret eloszlás 0.2-1 mm között változott. 
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a cb

d

e

f

4.1.2.   Megfigyelések polarizációs mikroszkóppal 

A polarizációs mikroszkóppal rögzített felvételek együttm ködés keretében az Innsbrucki 

Egyetemen készültek. A vizsgálathoz a mintát el zetesen szilikonolajba diszpergálták.  

5 K/min f tési sebesség mellett az alábbi jellegzetességek tapasztalhatók (3. kép): 

A kiindulási "A" kristályforma szobah mérsékleten átlátszó (3/a kép).  

A felf tés hatására 90°C-on gázfejl dés indul meg, amit az átkristályosításból származó 

oldószermaradványok okoznak (3/b kép).  

A gázfejl dés 110°C-on intenzívebbé válik (3/c kép).

130°C-on a korábbi, áttetsz  kristálykép elt nik, repedések, red k jelennek meg,  

ami a 110 - 130°C közötti h mérséklet-tartományban bekövetkez  módosulatváltás 

eredménye (3/d kép).  

További felf tés hatására a minta 158°C-on olvadni kezd (2/e kép), az olvadás  

165°C-on ér véget (3/f kép).

3. kép / a-f  A torasemidr l polarizációs mikroszkóppal készített felvételek (N=200) 
a- 30°C, b- 90°C, c- 110°C, d- 130°C, e- 158°C, f- 165°C 
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4.1.3.   A torasemid termoanalitikai és tömegspektrometriás felvételei 

A méréseket He áramban végeztem, 5 K/min f tési sebesség mellett, 8 mg-os bemérésekkel.

7. ábra   A torasemid termoanalitikai görbéi 

8. ábra   A torasemid MID felvétele 

A szimultán termoanalitikai görbék (7. ábra) és az MID felvétel (8. ábra) alapján a 

torasemid termikus viselkedését öt f bb szakaszra oszthatjuk. (Ezeket kés bb a kiértékelés 

végén a 8. táblázatban is összefoglaltam.) 
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4.1.4.  A torasemid termikus viselkedésének f  szakaszai 

1. szakasz 

Az els  szakaszban 30 és 110°C között a TG görbér l 0.9%-os tömegveszteség 

olvasható le (7. ábra). Ez a változás a torasemid kristályon adszorbeált víz távozásához 

rendelhet , amit az MID felvételen (8. ábra) a vízhez tartozó 18-as m/e egység ionáramának 

növekedése mutat.

A polarizációs mikroszkóppal rögzített felvételek szerint az 1. szakaszban az „A” 

forma kristályai áttetsz ek, a kristályforma nem változik (3/a-b kép). A felf tés során 

mérsékelt gázfejl dés tapasztalható - a HSM felvételen kis buborékok jelennek meg (3/b 

kép) - ami összhangban van a TG görbér l leolvasható tömegcsökkenéssel. 

2. szakasz 

A h mérsékletet 110°C-ról 140°C-ra emelve további, 1.6%-os tömegcsökkenés 

figyelhet  meg (7. ábra). Az MID görbék alapján ez a lépcs  a víz (m/e=18) és az etanol 

(m/e=46, 45, 43, 29, 28, 15) párhuzamos fejl dését mutatja (8. ábra). A víz és az etanol 

szimultán fejl dése a TG-FTIR technikával készült IR felvételen is látható (9. ábra).

A 9/a ábrán látható felvétel 130°C-on készült, s az etanol jelenlétét a C-O-H csoport 

deformációs (1060 cm-1), illetve a CH3-CH2- csoport vegyértékrezgésének (2980 cm-1)

változásával igazolja. A 9/b ábra a 105 - 150°C közti etanol fejl dést ábrázolja. 

9/a ábra   FTIR spektrum 130°C-on 
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9/b ábra   Etanol fejl dést mutató FTIR spektrumok 

Az oldószer felszabadulását, vagyis a szilikonolajban képz d  buborékokat mutatja 

a fénymikroszkóppal rögzített 3/c kép is. Feltételezhet , hogy a torasemid kristályok 

szerkezeti csatornáiból módosulatváltás közben könnyebben kiszabadul az 

átkristályosításnál bediffundált oldószer.

A deszolvatációval egyid ben tehát módosulatváltás is bekövetkezik: az A forma 

szilárd-szilárd fázisátmenettel a vízmentes II-es módosulattá alakul át. Az átalakulás során a 

kristályok folyamatosan veszítenek transzparensségükb l (3/d kép). (A II-es módosulat 

azonosítása FTIR spektroszkópiával történt [10]). A módosulatváltást a DTA görbén 114°C-

nál megjelen  endoterm csúcs jelzi (7. ábra). 

3. szakasz 

A harmadik szakasz 140°C-tól 170°C-ig tart. Ebben a tartományban folytatódik az 

oldószermaradványok eltávozása a minta csatornáiból. A TG görbér l 0.9%-os 

tömegcsökkenés olvasható le.  

A 45-ös és 46-os fajlagos tömegegységekhez tartozó MID görbék alapján 

megállapítható, hogy a harmadik szakaszban a második szakaszhoz viszonyítva a 

felszabaduló etanol mennyisége jelent sen (közel harmadára) csökken. Ugyanakkor a 18-as 

m/e egység azt mutatja, hogy a felszabaduló víz mennyisége a 2. szakaszhoz viszonyítva kb.  

5-8-szorosára n  a 3. szakaszban (7-8. ábra). 

Temperature 



Torasemid

43

A polarizációs mikroszkóppal végzett megfigyelések szerint a II-es módosulat 

olvadása ebben a h mérséklet-tartományban, 155 - 160°C között játszódik le (3/e-f kép).  

Az olvadást a DTA görbén 164°C-on megjelen  endoterm csúcs mutatja.  

A kiindulási mintával összevetve a II-es módosulat szerkezetében már nem tartalmaz 

oldószer molekulákat.  

Az MID felvételen az m/e=46, 45, 43, 15 fajlagos tömegegységekhez tartozó 

ionáram görbéket figyelve anomáliát észlelhetünk a 2. és a 3. szakasz között. Mindez abból 

adódik, hogy a 2. szakaszban az etanol fejl dést mutató és egymással párhuzamosan futó 

m/e=45 és 46 fajlagos tömegegységekhez rendelt görbék ionáramai csökken , míg a 

harmadik szakaszban az m/e=43 és 45 egységeket reprezentáló ionáramok növekv

tendenciát mutatnak (8. ábra). Az anomália látszólagos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy 

egy fajlagos tömegegység (a tömegspektrométer felbontásától függ en) több fragmensre is 

jellemz  lehet. Esetünkben tehát a harmadik szakaszban az m/e=43, 45 és 15 fajlagos 

tömegegységek nem csak az etanoltól származnak: feltehet en az aminopropil csoport 

leszakadása már ebben a h mérséklet-tartományban megindul, amit az 58-as m/e-hez 

tartozó párhuzamos lefutású ionáram intenzitás görbe is jelez.  

4. szakasz 

Ebben a szakaszban, 170 - 250°C között indul meg a torasemid bomlása, mely a TG 

görbén 20%-os tömegveszteséget okoz. A DTA görbén két endoterm csúcs figyelhet  meg 

210, illetve 223°C-nál (7. ábra). Az MID felvételen megjelen  karakterisztikus fajlagos 

tömegegységek (m/e=58, 45, 43, 29, 28, 15) az aminopropil (-NH-C3H7) csoport 

fragmentálódásához (-NH2-C2H5, -NH-C2H4, -C3H7, -C2H5, -C2H4, -CH3, -NH) rendelhet k

(8. ábra). Ezen csoport lehasadása elméletileg 16.6%-os tömegveszteséget okozna.  

Mivel az általam mért veszteség ennél nagyobb, arra lehet következtetni, hogy a torasemid 

bomlásának els  és második lépcs je átlapol egymással (8. ábra, 4-5. szakasz).  
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5. szakasz 

Az utolsó szakaszban, 250 és 340°C között, a torasemid második bomlási 

lépcs jében a tömegcsökkenés közel 50%-os volt. Az MID göbék alapján a f  fragmensek  

 -NH-C2H4 és -SO2 (m/e=43, 64) voltak.  

A kén-dioxid fejl dést a 

TG-FTIR technikával rögzített 

10. ábra is szemlélteti. A 10/a 

ábra a 320°C-on rögzített IR 

spektrumot mutatja, ahol

1360 cm-1: SO2-aszimmetrikus 

vegyértékrezgés, 1060 cm-1:

deformációs rezgés. 

                        10/a ábra   IR spektrum 320°C-on 

10/b ábra SO2 fejl dés a torasemid bomlásánál 

A 10/b ábrán a 285 - 350°C közötti SO2 fejl dést követhetjük nyomon. 

Temperature 
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  Az eddigiek összegzéseként a 11/a-b ábra a torasemid bomlása során 30 - 400°C 

h mérséklet-tartományban bekövetkez  FTIR-rel rögzített gázfejl dést mutatja 2, illetve 3 

dimenzióban. (A funkciós csoport kromatogramok megrajzolása a csúcsterület alapján történt.)

11/a ábra  Etanol (piros, kék), illetve kén-dioxid (zöld, kék 250°C felett) fejl dést mutató 

funkciós csoport kromatogramok 

11/b ábra  A torasemid termikus fragmentálódását jellemz  FTIR spektrumok 
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A torasemid „A” formájának termikus átalakulás során azonosított fragmenseket a  

6-7. táblázatban foglaltam össze. A fragmensek eredetét a 12. ábra szemlélteti. A 8. táblázat 

a torasemid bomlási szakaszairól nyújt átfogó képet.

6. táblázat  A fragmenseket jellemz  IR rezgések [43]

Jellemz  hullámszám Rezgés 

3750 cm-1 H2O, -OH csoport, vegyértékrezgés 

1360 cm-1 SO2, aszimmetrikus vegyértékrezgés 

2980 cm-1 CH3-CH2- vegyértékrezgés 

1060 cm-1 C-O-H  deformációs rezgés, SO2 deformációs rezgés 

7. táblázat   A távozó fragmensek tömegspektrometriás azonosítása 

Víz    Etanol    Torasemid 

m/e=18  -H2O m/e=15  -CH3 m/e=15  -CH3, -NH

 m/e=28  -C2H4 m/e=28  -C=O

 m/e=29  -C2H5

m/e=43  -C3H7, -NH-C2H4

m/e=45  -NH2-C2H5

m/e=43  -C2H2-OH

m/e=45  -C2H4-OH

m/e=46  -C2H5-OH

  m/e=58  -NH-CH-(CH3)2

  m/e=64  -SO2

12. ábra A torasemid molekulából keletkez  fragmensek eredete 

N

NH

S

O O

N
H

N
H

O15

15
15

15

15

43

58

28

64
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8. táblázat   A torasemid bomlásának f  szakaszai

1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz 5. szakasz 

Id  / perc 0 - 16 16 – 22 22 - 28 28 - 44 44 – 62 

H mérséklet / °C 30 - 110 110 – 140 140 - 170 170 - 250 250 – 340 

Tömegveszteség / % 0.9 1.6 0.9 19.8 48.9 

Jellemz

fragmensek 

ésa

megfelel  m/e 

egységek 

H2O, m/e=18 H2O, m/e=18 

EtOH, m/e= 46, 

45, 43, 29, 28, 15 

H2O, m/e=18 

EtOH, m/e= 

46, 45, 43, 29, 

28, 15 

TOR, m/e=58, 

43, 28, 15 

H2O, m/e=18 

TOR, m/e=58, 

43, 28, 15 

H2O, m/e=18 

TOR, m/e=64, 

58, 43, 28, 15 

Kristályforma Form A Mod. II amorf  bomlás  gázfázis 

4.1.5.   A torasemiddel kapcsolatos vizsgálatok összefoglalása 

A torasemid hatóanyag esete kit n en példázza a kapcsolt termoanalitikai 

méréstechnikák alkalmazási el nyeit. A polarizációs mikroszkóp a termikus átalakulás els

felében (1-3. szakaszban), vizuális megfigyelésekkel segítette a deszolvatációs, 

transzformációs és olvadási folyamatok tisztázását, míg az STD-MS és TG/FTIR kapcsolt 

technikák a f tés során, f ként a bomlás közben (4-5. szakasz) távozó fragmensek min ségi

azonosítását tették lehet vé.
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4.2.   Természetes és módosított ciklodextrinek termoanalitikai vizsgálata

Ebben a témakörben tíz, ipari szempontból is fontos ciklodextrin analízisét végeztem 

el. A minták között három natív ciklodextrin, valamint négy metil- és három etil- -CD volt. 

4.2.1.   A vizsgált minták és el állításuk

Az -, -, -ciklodextrineket, valamint a módosított származékokat a Cyclolab Kft 

biztosította, a RAMEB származék (DS=12.5) kivételével, mely a németországi Wacker 

Chemie GmbH-tól érkezett. 

HEBCD  – (2-hidroxi)etil- -ciklodextrin

-ciklodextrin és kalcium-hidroxid vizes oldatához 60°C-on 2-klór-etanolt 

csepegtettek. A reakció befejeztével az elegyet sósavval semlegesítették, a vizet 

eltávolították és az oldatot metanollal kezelték. Mosás után a termék oldatát aktív szénnel 

tisztították, majd fagyasztva szárították (hozam: 68%).

DIETBCD  – heptakis(2,6-di-O-etil)- -ciklodextrin

A -ciklodextrint dimetil-szulfoxidban oldották fel, majd nátrium-hidroxidot adtak 

az elegyhez, amit 80-85°C-on kb. 30 percig (a nátrium-hidroxid oldódásáig) hevítettek. 

Ezután a reakcióelegyet 40°C alá h tötték és lassan jód-etánt csepegtettek hozzá, majd 72 

órán át szobah mérsékleten kevertették. A kapott csapadékot sz rték és n-hexánban 

kristályosították (hozam: 68%, terméktisztaság > 90%). 

ETBCD  – etil- -ciklodextrin

El állításánál a DIETBCD hexános kristályosításából származó anyalúgból indultak 

ki, amit szilikagél tölteten sz rtek, majd hexánnal és hexán-aceton eleggyel mostak.  

Az oldószer eltávolítása után egy kemény, habszer  termékhez jutottak, amit acetonban 

oldottak és aktív szénnel tisztítottak. A kapott csapadékot sz rték és szobah mérsékleten 

foszfor-pentoxid felett szárították (hozam: 40% DS=13.5-re vonatkoztatva 1H-NMR 

alapján). 
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DIMEB  – heptakis(2,6-di-O-metil)- -ciklodextrin

 El állítását dimetil-szulfoxid és tetrahidrofurán oldatából végezték bárium-hidroxid-

oktahidrát, dimetil-szulfát és nátrium-hidroxid segítségével. A termék 50%-ban tartalmazta 

a tiszta izomert, azon kívül pedig túlmetilezett (~15% DS=15, ~10% DS=16) és 

alulmetilezett (~15% DS=13) -ciklodextrineket és 10%-ban regioizomereket. Metanolból 

és acetonból történ  átkristályosítással 90% feletti tisztaságot (5-6 konszekutív lépés) értek 

el (hozam: 10%). 

TRIMEB  – heptakis(2,3,6-tri-O-metil)- -ciklodextrin

A RAMEB származék dimetil-szulfoxidban történ  metilezésével állították el

dimetil-szulfát és nátrium-hidroxid jelenlétében. A reakció végén a felesleges dimetil-

szulfátot cc. ammóniával távolították el. A kivált csapadékot sz rték, majd dimetil-

szulfoxiddal és n-hexánnal mosták. A nyers terméket vízb l többször átkristályosították 

(hozam: 77%). 

PMBCD  – részlegesen metilezett -ciklodextrin DS=4-6 

-ciklodextrint kalcium-hidroxidot tartalmazó vízben oldottak fel, majd dimetil-

szulfátot csepegettek az elegyhez 20°C alatt. A reakció befejeztével a reagálatlan kalcium-

hidroxidot kisz rték az elegyb l, s a sz rletet bepárolták, majd metanolban oldották és er s

ioncserél kkel kezelték. A metanol eltávolításával és kristályosítással a kívánt termékhez 

jutottak (hozam: 74% DS=4.8-ra vonatkoztatva 1H-NMR alapján). 

Módosított ciklodextrinek esetén a DS jelölés a szubsztitúciófokot jelenti, mely a 

származékképzés során helyettesített hidroxil csoportok számát adja meg.
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4.2.2.   Kísérleti körülmények 

A mérésekhez hélium atmoszférát használtam, a termikus és tömegspektrometriás 

vizsgálatok paramétereit a 9. táblázat tartalmazza. 

9. táblázat   Kísérleti körülmények 

 Kísérleti paraméterek CD minták vizsgálatánál 

Áramlási sebesség / Lh-1 10 

F tési sebesség / Kmin-1 10 

H mérséklet tartomány / °C 35 - 400 

TA

Bemért minta tömege / mg 8 - 8.5 

 Atmoszféra hélium 

MS: SCAN mód Megfigyelt tartomány / m/e 10 - 140 

MS: SCAN / MID mód Megfigyelési id  / s 0.2 / csatorna 

4.2.3.   A minták termoanalitikai és tömegspektrometriás viselkedése 

 Az el állítás körülményeinek függvényében a ciklodextrinek víztartalma eltér  lehet.  

TG és DTA/DSC technikák segítségével, a szobah mérséklett l 150°C-ig terjed

tartományban a vízleadás kinetikája kit n en tanulmányozható. Ennél a TG/DTA-MS 

kapcsolt technika annyiban nyújt többet, hogy a távozó fragmensek kémiai összetételér l is 

információt szerezhetünk. 

4.2.3.1.   Natív ciklodextrinek termoanalitikai vizsgálata 

 Szerkezetükb l és fizikai tulajdonságaikból adódóan a három natív CD termikus 

viselkedése nagyfokú hasonlóságot mutat. Különbségek csupán a víztartalomban és a 

tömegveszteségben mutatkoztak. 

 A három természetes ciklodextrin TG és DTA görbéi (13. ábra) 3 f bb szakaszra 

bonthatók. Az els  szakasz, mely szobah mérséklett l 120°C-ig tart és mintától függ en  

9 - 14%-os tömegveszteséggel jellemezhet , a víz távozásához rendelhet . A második 

tartományban, 120 - 250°C között gyakorlatilag nem történik tömegváltozás. Ellenben az  

-CD DTA görbéjén 142°C-on megfigyelhet  kis endoterm csúcs szerkezeti átalakulásra 

utal [107-108].
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Napjainkban 4-féle -ciklodextrint tartunk számon, melyek abban is különböznek, 

hogy DTA görbéjükön milyen effektust látunk a fenti h mérsékleten.  

A ciklodextrin által produkált effektus lehet csak endoterm (legtöbb esetben), csak exoterm 

vagy endotermet követ  exoterm. Az általam vizsgált -ciklodextrint abba a csoportba 

tartozott, mely nem mutat sem exoterm, sem endoterm szerkezeti átalakulást. 

A ciklodextrinek termikus bomlása 250°C felett kezd dik és a bemért minta 

tömegének 78%-os távozását eredményezi. A folyamat szilárd fázisban kezd dik és a 

bomlás az olvadással párhuzamosan megy végbe.  

13. ábra Természetes ciklodextrinek TG és DTA görbéi 

4.2.3.2.   Natív ciklodextrinek tömegspektrometriás viselkedése 

Mivel az -, -, -ciklodextrinek egyaránt glükopiranóz egységekb l épülnek fel, 

feltételezhet , hogy fragmentálódásuk is hasonló úton megy végbe, amennyiben az az -D-

glükopiranóz fragmentációjára vezethet  vissza.

 A 14. ábrán a -CD fragmentációjára jellemz  legfontosabb fajlagos 

tömegegységeket tüntettem fel. (Mivel 250°C felett a három ciklodextrin bomlása 

gyakorlatilag azonos, ezért az ismétlések elkerülése végett csak a -CD MID felvételét 

mutatom be.)  
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Alapvet en 4 fajlagos tömegegységgel jellemezhet  a natív ciklodextrinek bomlása, 

melyek a 18-as, 22-es, 31-es, illetve 44-es m/e egységek. A 18-as m/e egységgel rendelkez

fragmens a CD-üreget elhagyó víz távozásához rendelhet , a másik három pedig a 

glükopiranóz molekula fragmentálódására vezethet  vissza (10. táblázat). 

14. ábra   A -ciklodextrin MID görbéi 

 A termikus eredményeknek megfelel en az MID görbék alapján is három f bb

folyamat különböztethet  meg. A 110°C-nál jelentkez , 18-as fajlagos tömegegységhez 

tartozó kis csúcs a víz távozásához rendelhet . A cukoregységek bomlása jellemz en 250°C 

felett indul meg. A cukoregységek bomlásából származó víz a harmadik szakaszban, 300°C 

felett jelenik meg, megnövekedett ionáramot eredményezve a 18-as m/e egység MID 

görbéjén. Az olvadás, illetve bomlás során bekövetkez  vízfejl dést a felszabaduló 

termékek között lejátszódó kísér -reakciók is okozhatják. A természetes ciklodextrinek 

tömegspektrometriás viselkedésére jellemz  fragmensek azonosítását a 10. táblázat 

tartalmazza. 

10. táblázat   Az -D-glükopiranóz bomlását jellemz  fragmensek 

      Fragmens m/e egység

OH2
+ 18 

CH2OH+ 31 

OHCH2CH+ 44 

OHCH2CH2+ 22 
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4.2.3.3. -ciklodextrin származékok termikus jellemzése 

A ciklodextrinek kémiai módosítása a gazda- és a vendégmolekula közötti 

kölcsönhatás megváltozását eredményezheti. Ez azt is jelenti, hogy a származékképzés 

során bevezetett új funkciós csoportok megváltoztathatják a bomlástermékek között 

lejátszódó folyamatokat, vagy eltér  termikus stabilitásuknak köszönhet en új 

kölcsönhatásokat idézhetnek el .

15. ábra   Natív és módosított ciklodextrinek TG görbéi 

 Ahogyan a 15. ábrán is látható a vizsgált metilezett és etilezett származékok a natív 

CD-hez hasonlítva 120°C-ig csak igen kis, 1 - 5%-os tömegveszteséget mutatnak. Ennek 

megfelel en a folyamathoz tartozó endoterm csúcs a DTA görbéken (16. ábra) alig 

észlelhet . Az alacsonyabb víztartalom a kémiai módosítás egyik következménye, 

feltehet en a szabad hidroxil csoportok csökkenésével függ össze.
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16. ábra   Metilezett (a) és etilezett (b) ciklodextrin származékok DTA görbéi 

 TRIMEB esetén a 160°C-on jelentkez  éles endoterm csúcs a minta olvadását jelzi 

[32]. A négy metilezett származék bomlása egy vagy két átlapoló lépcs t ad és 300°C-ig  

88-95%-os tömegveszteséget eredményez, kivéve a DIMEB esetét, ahol a bomlás csak 

300°C felett kezd dik el. A bomlást jellemz  DTA csúcsok 368-390°C között találhatók. 

 A metilezett származékok TG és DTA görbéinek (15. és 16/a ábra) 

összehasonlításával megállapítható, hogy a DIMEB származék rendelkezik a legnagyobb, 

míg a PMBCD – melynek bomlása már 253°C felett megindul - a legkisebb termikus 

stabilitással.  

 Méréseim egy korábbi vizsgálat eredményét is alátámasztják, mely szerint alkil 

szubsztituált ciklodextrin származékok esetén a CD-üreget a módosító alkil szubsztituensek 

hidrofób zárral határolják, s ez vezethez ahhoz, hogy egyáltalán nem vagy csak kis 

mennyiségben tartalmaznak kristályvizet [77].  

 A DIMEB és a DIETBCD termikus viselkedésében fellelhet  különbségek a két alkil 

csoport által kialakított intra- és intermolekuláris kölcsönhatásokra is visszavezethet k: pl. 

az etil csoport – hosszabb alkilláncánál fogva – er sebb diszperziós kölcsönhatásokat 

építhet ki, mint a metil csoport. Az eltér  szubsztituensek tehát befolyásolják a hidrofób zár 

létrejöttét, és annak er sségét [109]. 
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  A vizsgált CD-ek termikus viselkedését jellemz  h mérséklet-intervallumokat a 

megfelel  tömegveszteségekkel és csúcsh mérsékletekkel együtt a 11. táblázatban 

foglaltam össze. 

11. táblázat   A vizsgált CD származékok termikus jellemz i

Tömegveszteség / % *Tdec /°C Csúcsh mérséklet /°C 

Minta
1.szakasz

35 - 120 

2.szakasz

120 - 200 

3.szakasz

200 - 270 

4.szakasz

270 - 400 
 DTA1 DTA2 DTA3 DTA4

HEBCD 2.5 2.2 0.6 84.2 270 - - - 361.3 

ETBCD 1.0 2.1 0.2 91.7 273 - - 321.4 376.0 

DIETBCD - 0.8 0.3 95.1 275 - 310.6 328.4 378.4 

DIMEB - - - 93.1 349 - - 376.2 389.1 

TRIMEB - - - 94.5 301 160.6 - - 373.9 

PMBCD 3.3 - 77.3 - 253 - - 324.2 339.6 

RAMEB - - - 88.4 291 - - - 368.7 

*Tdec a bomlási lépcs  kezdetén mért h mérsékletet jelenti 

A *Tdec h mérséklet értékek alapján az alábbi stabilitási sorrendeket állítottam fel:  

PMBCD < RAMEB < TRIMEB < DIMEB 

HEBCD < ETBCD <DIETBCD 

Az alkil szubsztituensek termikus stabilitásra gyakorolt hatásaként a metilezett származékok 

bomlása legalább 15 K-nel magasabban indul, mint az etilezett CD-eké. 

4.2.3.4. -ciklodextrin származékok tömegspektrometriás jellemzése 

 Az 23/a-b ábrán a TRIMEB és az ETBCD származékok MID felvételei szerepelnek. 

Az ábrákon megjelenik a 18-as, 22-es és 44-es m/e egység, melyeket már a 10. táblázatban 

ismertettem, mint a víz távozásához és az -D-glükopiranóz bomlásához kapcsolódó 

fragmensek.  
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 A metilezett származékok MID görbéi egylépcs s folyamatot írnak le. A fentieken 

kívül jellemz  fajlagos tömegegységként a 15-ös t nik fel, ami a metilcsoport leválását 

mutatja (17/a ábra).  

17. ábra   A TRIMEB (a) és az ETBCD (b) származékok MID görbéi 

 Az etilezett származékok fragmentációjára az m/e= 15, 29, 43, 45 és 58 egységek 

jellemz k. A 15-ös itt is a metil csoporthoz tartozik, míg a 29-es az etilhez, a 45-ös pedig az 

O-etilhez tartozik, melyb l a 43-as fragmens is keletkezik. Az 58-as m/e egység 

legvalószín bben a 15-ös és 43-as egységek rekombinációjával keletkezik.  

 A 12. táblázatban a ciklodextrin származékok bomlását jellemz  h mérséklet-

tartományokat tüntettem fel. 

12. táblázat   Módosított ciklodextrinek fragmentációját jellemz  h mérséklet-tartományok

Metil csoport Etil csoport 
Minta

H mérséklet-tartomány / °C 

HEBCD - 80 - 280 és 280 - 400 

ETBCD - 70 - 260 és 260 - 400 

DIETBCD - 290 - 400 

DIMEB 335 - 400 - 

TRIMEB 265 - 400 - 

PMBCD 245 - 400 - 

RAMEB 260 - 400 - 
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4.2.4. A ciklodextrinekkel kapcsolatos megfigyelések összefoglalása 

A DTA/TG-MS kapcsolt technika lehet vé tette a vizsgált natív és módosított 

ciklodextrinek termikus viselkedésének bemutatását.  

Természetes CD-ek esetén a víztartalomban mutatkoztak eltérések, de a bomlás 

lefolyása gyakorlatilag azonos volt. A bomlás kezdeti h mérsékleteiben mutatkozó 

kis különbségek alapján az alfa ciklodextrin h stabilitása volt a legkisebb, a béta 

formáé pedig a legnagyobb.  

A glükopiranóz egységek számának tehát nincs jelent s hatása a termikus    

viselkedésre. 

Valamennyi kémiailag módosított ciklodextrin víztartalma alacsonyabb, mint a 

természetes ciklodextrineké. 

A metilezett vegyületek termikus stabilitása nagyobb, míg az etilezett származékoké 

kisebb, mint a natív ciklodextrineké. A vizsgált vegyületek elhelyezhet k egy 

termikus stabilitási skálán. 

STD-MS kapcsolt termoanalitikai technika alkalmazásával a különböz

ciklodextrinek fragmentálódása követhet , illetve egymástól megkülönböztethet .
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4.3.   Monoterpének ciklodextrinekkel alkotott zárványkomplexei

 Négy monoterpén alkohol, illetve négy acetát -, - és -ciklodextrinekkel alkotott 

zárványkomplexét állítottam el  kevertetéses technikával. Célom a zárványkomplexek 

hatóanyag-tartalmában tárolás hatására végbemen  változások leírása volt, amit termikus 

illetve kromatográfiás technikákkal követtem nyomon.  

4.3.1.   Kiindulási anyagok 

    Geraniol                Nerol             Citronellol  Terpineol 

Geranil-acetát         Neril-acetát  Citronellil-acetát     Terpinil-acetát 

18. ábra A komplexált terpének szerkezete 

13. táblázat   A vizsgált terpének neve, összegképlete 

Minta Szisztematikus név Képlet

Geraniol transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-ol  C10H18O

Nerol cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-ol C10H18O

Citronellol 3,7-dimetil-6-oktén-1-ol C10H20O

Terpineol 2-(4-metil-3-ciklohexenil)propán-2-ol C10H18O

Geranil-acetát transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il acetát  C12H20O2

Neril-acetát cisz-3,7-dimetil-2,6-octadién-1-il acetát C12H20O2

Citronellil-acetát 3,7-dimetil-6-oktén-1-il acetát C12H22O2

Terpinil-acetát 2-(4-metil-3-ciklohexen-1-il)izopropil acetát C12H20O2

O

O

O

OO

OO

O

O

O

OO
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14. táblázat   A vizsgált terpének fontosabb jellemz i

 Móltömeg / 
gmol-1

S r ség / 
gcm-3

Forráspont / °C 
(760 Hgmm) 

Tisztaság / % 

Geraniol 154.25 0.889 230 98 

Nerol 154.25 0.881 224 97 

Citronellol 156.27 0.855 225 95 

Terpineol 154.25 0.934 213 96 

Geranil-acetát 196.29 0.913 238 97 

Neril-acetát 196.29 0.910 236 96.5 

Citronellil-acetát 198.30 0.891 240 96 

Terpinil-acetát 196.29 0.953 220 95 

Az általam használt monoterpének és származékaik szerkezete a 18. ábrán, 

fontosabb jellemz ik pedig a 13-14. táblázatokban találhatók. A gazdamolekulaként 

alkalmazott -, - és -ciklodextrinek tulajdonságait a 4.2. fejezetben tárgyaltam. 

A monoterpén származékokat felhasználás el tt oszlopkromatográfiával (hexán-

aceton elegy) tisztítottam. Két esetben a monoterpén acetátokat (geranil-acetát, neril-acetát) 

enzimes reakcióval az el zetesen megtisztított alkoholból állítottam el . A reakció 

el rehaladását vékonyréteg-kromatográfiával követtem nyomon. A termékek/kiindulási 

monoterpének tisztaságát minden esetben GC-MS technikával ellen riztem. 

4.3.2.   Kísérleti körülmények 

A ciklodextrin-monoterpén komplexek vizsgálatánál alkalmazott mérési 

paramétereket a 15. táblázatban foglaltam össze.  

15. táblázat  A termoanalitikai méréstechnikáknál alkalmazott kísérleti paraméterek 

EGA
Technika STD-MS

komplex hatóanyag

F tési sebesség / Kmin-1 10 8

H mérséklet tartomány / °C 30 - 400 55 - 360 55 - 150 

Bemérés / mg 10 5 0.2 

Megfigyelt fajlagos tömegtartomány / m/e 10 - 140 - 

Atmoszféra hélium nitrogén 
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4.3.3.   Zárványkomplexek el állítása

 A minták el állítását szuszpenziós technikával végeztem. A ciklodextrinek 

desztillált vízzel készült szuszpenziójához csepegtetve adagoltam a hatóanyagok absz. 

etanolos oldatát. A reakcióelegyet szobah mérsékleten kevertettem, majd üvegsz r n

sz rtem, végül pedig tömegállandóságig szárítottam.  

A monoterpén és CD beméréseket 1:1 mólarányú komplexek el állításához 

számoltam ki a ciklodextrinek víztartalmának korrekcióba vételével.  

4.3.3.1. A kevertetési id  optimálása

 A zárványkomplexek hatékony el állítása céljából kísérleteket végeztem a 

kevertetési id t optimálására. A preparálás során 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, illetve 24 órás 

kevertetési id kkel dolgoztam mind a 24 zárványkomplex esetén. A komplexeket fejl d

gáz analízissel és kromatográfiás technikával vizsgáltam. A mért hatóanyag-tartalmakat az 

elméletben maximálisan elérhet  hatóanyag-tartalomhoz viszonyítottam (Helm,max).

A mérések során arra a megállapításra jutottam, hogy a hatóanyag-tartalom a kevertetési id

függvényében maximumos görbe szerint változik. 

19. ábra Zárványkomplexek hatóanyag-tartalmának alakulása a kevertetési id
függvényében
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A 19. ábráról leolvasható, hogy maximális hatóanyag-tartalommal rendelkez

zárványkomplexek el állításához 4-5 óra kevertetési id  az optimális. Ennél hosszabb ideig 

rázatva/kevertetve a rendszert is jellemz en 90% felett lesz a mért és elméleti hatóanyag-

tartalom aránya, azonban 4 óránál rövidebb id  alatt a komplexképz dés nem teljes.  

Négy óránál hosszabb ideig kevertetve a rendszert számolnunk kell azzal, hogy a 

zárványkomplexek bizonyos hányada bomlásnak indulhat, hiszen eltér  mólarányú 

komplexek képz dnek, melyek h stabilitása is eltér .

Az optimális kevertetési id  valanennyi komplex esetén azonos volt. A 19. ábra a 

terpineol- -CD-komplexének adatai alapján készült.  

A tárolási kísérletek indításához a 24 zárványkomplexet nagyobb mennyiségben 

állítottam el , 4 órás kevertetési id t alkalmazva.  

4.3.3.2. Zárványkomplexek hatóanyag-tartalmának meghatározása HPLC technikával

Ciklodextrin zárványkomplexek hatóanyag-tartalmának pontos meghatározása 

leggyakrabban UV-VIS spektrofotometriás módszert használnak, tárolásos kísérleteknél 

azonban kromatográfiás technikák alkalmazása javasolt (az okokat a 2.3.8.1. fejezetben 

tárgyaltam).  

Ezért a hatóanyag-tartalom adekvát meghatározásához folyadékkromatográfiás 

méréstechnikát dolgoztam ki. A mérés során UV-VIS detektort használtam.  

Az oldatkészítésnél az alábbiak szerint jártam el: a hatóanyag 10 l-éb l 10 cm3-s

lombikban törzsoldatot készítettem. A kalibráló oldatsor tagjait ezen oldat 50, 100, 150, 

200, 250, illetve 300 l-ének 10 cm3-re történ  hígításával készítettem el. Az alkalmazott 

oldószer metanol volt.  

A zárványkomplexek hatóanyag-tartalmának meghatározáshoz 2 mg komplexet 

mértem be szilárd állapotban, amihez el ször 5 cm3 etanolt adtam, majd a kapott oldat 

térfogatát ioncserélt vízzel 10 cm3-re egészítettem ki.

 A fordított fázisú kromatográfiás eljárásnál metanol:víz 70:30 összetétel  eluenst 

használtam, az UV detektorral 220 nm hullámhosszon mértem az abszorbanciát.  

(Az alkalmazott oszlop, interface, pumpa, mintaadagoló, valamint UV detektor típusát a 3. 

fejezetben tüntettem fel.) Az el bb ismertetett mérési eljárással rögzített retenciós id ket a 

16. táblázatban adtam meg. 
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16. táblázat   A komplexképzéshez felhasznált hatóanyagok retenciós id i

Monoterpén tR / min Monoterpén tR / min 

Geraniol 4.11 Geraniol-acetát 10.28

Nerol 3.99 Neril-acetát 9.69

Citronellol 4.05 Citronellil-acetát 9.92

Terpineol 4.41 Terpinil-acetát 10.19

4.3.3.3.   A frissen el állított zárványkomplexek hatóanyag-tartalma 

17. táblázat   Monoterpén-ciklodextrin komplexek számított és mért hatóanyag-tartalma 

Minta
Elméleti max. 

hatóanyag-tartalom 
/ % 

El állítás után mért 
hatóanyag-tartalom 

/ % 

Mért / Elméleti 
hatóanyag-tartalom 

/ % 

Geraniol -CD 12.5 11.8  94.4 
Geraniol -CD 10.7 9.5  88.8 
Geraniol -CD 10.2 9.6  94.1 
Geranil-acetát -CD 15.4 12.4  80.5 
Geranil-acetát -CD 13.2 11.9 90.2
Geranil-acetát -CD 12.7 12.3  96.9 
Nerol -CD 12.5 12.1  96.8 
Nerol -CD 10.6 10.0  94.3 
Nerol -CD 9.9 9.3  93.9 
Neril-acetát -CD 15.4 14.5  94.2 
Neril-acetát -CD 13.2 12.8  97.0 
Neril-acetát -CD 12.2 11.3  92.6 
Citronellol -CD 12.7 11.7  92.1 
Citronellol -CD 10.8 9.9  91.7 
Citronellol -CD 10.0 9.2  92.0 
Citronellil-acetát -CD 15.6 14.1 90.4 
Citronellil-acetát -CD 13.3 12.9 97.0
Citronellil-acetát -CD 12.3 12.1  98.4 
Terpineol -CD 12.5 9.7  77.6 
Terpineol -CD 10.7 10.3  96.3 
Terpineol -CD 9.9 9.2 92.9
Terpinil-acetát -CD 15.4 10.3 66.9 
Terpinil-acetát -CD 13.2 12.7  96.2 
Terpinil-acetát -CD 12.2 11.3  92.6 
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A mért hatóanyag-tartalom jellemz en meghaladta az 1:1 mólarányhoz tartozó 

elméleti hatóanyag-tartalom 90%-át. Eltérést a geranil-acetát- -CD, a terpineol- -CD,

illetve a terpinil-acetát- -CD esetében tapasztaltam, ahol a mért hatóanyag-tartalom a 

számítottnak 81, 77 illetve 67%-át tette ki. 

4.3.4.   Monoterpén-ciklodextrin zárványkomplexek termikus sajátságai, stabilitása 

A vizsgált monoterpének és acetátjaik er s illattal rendelkeznek, párolgásuk már 

szobah mérsékleten is intenzív. Ez a folyamat 150°C-ig tart, azonban egybeesik a 

ciklodextrinek vízleadásával, így a komplex képz dés a vizsgált monoterpének esetében TG 

és DTA technikákkal nem követhet  egyértelm en nyomon.  

A lángionizációs detektorral rendelkez  fejl d  gáz analizátor (EGA) ellenben 

lehet vé tette a komplexálódás, illetve a hatóanyag-tartalom változásának folyamatos 

követését, hiszen csak a f tés során távozó szerves komponensekre ad jelet.  

A frissen el állított és 72 hete tárolt monoterpén-ciklodextrin zárványkomplexek 

EGD görbéit a 20. ábrán mutatom be.  

A felvételeken három f bb szakaszt különíthetünk el, melyek az alábbi 

folyamatokról nyújtanak információt:  

a) 100°C alatt a nem komplexált vendégmolekula távozása,  

b) 100 - 250°C között a zárványkomplexek bomlása,  

c) 250°C felett pedig a ciklodextrinek bomlása látható. 
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20/a ábra   A friss és a 72 hetes monoterpén-ciklodextrin zárványkomplexek EGA görbéi   

a-geranil-acetát, b-geraniol, c-neril-acetát, d-nerol

A 20. ábrán látható EGA felvételek szerint nem komplexálódott hatóanyagot f ként

az -CD, illetve kisebb mennyiségben (15 - 25%) a -CD-komplexek tartalmaztak. Mindez 

abból adódhat, hogy a vendég szerepét betölt  hatóanyag nem fér be az -ciklodextrin

kisebb átmér j  üregébe: tehát a köt er k, vagyis a gazda és vendég között kialakuló 

kölcsönhatások gyengébbek. 

T/°C T/°C

a b

T/°C T/°C
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20/b ábra   A friss és a 72 hetes monoterpén-ciklodextrin zárványkomplexek EGA görbéi 

e-citronellil-acetát, f-citronellol, g-terpinil-acetát, h-terpineol 

A -ciklodextrinnel képzett zárványkomplexek esetén szabad hatóanyag távozása 

nem figyelhet  meg, vagyis a „vendég” maradéktalanul komplexálódott. Mindez azt mutatja, 

hogy monoterpének tekintetében a három natív CD közül a -CD komplexképzési hajlama a 

legjelent sebb.

e

hg

T/°C T/°C

T/°C T/°C
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A 72 hetes minták EGA felvételein már az -CD-komplexek görbéin sem látható a 

komplexálatlan hatóanyag párolgásához tartozó csúcs, ami jelzi, hogy tárolás során f ként a 

ciklodextrinek felületén adszorbeálódott terpének távoznak el. 

A zárványkomplexek termikus viselkedésér l a 100°C feletti, a ciklodextrinek 

bomlását (~250°C) megel z  h mérséklet tartomány szolgáltat információt. A 20. ábrán 

látható, hogy a tárolt komplexek EGA görbéi ebben az intervallumban laposabban futnak, 

összhangban a csökken  hatóanyag-tartalommal. Megfigyelhet  ugyanakkor az is, hogy a 

komplexek bomlását több csúcs jellemzi, vagyis a folyamat több (eseténként átlapoló) 

lépcs ben megy végbe. Az egyes csúcsok eltér  h stabilitású, azaz eltér  összetétel

frakciók kialakulását jelzik.

4.3.4.1. A zárványkomplexek relatív h stabilitása

Mivel az EGA méréseknél a készülék detektorát a vendégmolekulaként használt 

tiszta hatóanyagokra kalibráltam, így az EGA görbék alatti terület integrálásával 

kiszámíthattam a f tés hatására a zárványkomplexb l felszabaduló hatóanyag(ok) 

mennyiségét. Ezeket az integrálással kapott hatóanyag-tartalmakat a minták összes 

hatóanyag-tartalmára vonatkoztattam és a h mérséklet függvényében ábrázoltam (21. ábra). 

A kapott görbék tehát azt mutatják, hogy adott h mérséklet értékig a mintában lév

monoterpének hány százaléka távozik el. A 21. ábra alapján a zárványkomplexek 

egymáshoz viszonyított h stabilitási sorrendjér l kapunk információt. 

Megállapítható, hogy a vizsgált monoterpén-CD komplexek h stabilitása az  

-CD < -CD < -CD sorrendben növekszik, illetve citronellol-acetátnál a - és -

komplexek h stabilitása összemérhet . Kivételt csak a nerol komplexei képeznek ahol a 

komplexek h stabilitása a -CD < -CD < -CD sorrendben változott. 
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A 21. ábrán - mely a 

különböz  monoterpén-ciklodextrin 

zárványkomplexek relatív h stabilitási 

viszonyait ábrázolja - látható, hogy az 

-komplexek termikus stabilitása igen 

különböz  lehet, de jellemz en már 

alacsonyabb h mérsékleten is számot-

tev  hatóanyag távozást mutatnak.  

A -CD zárványkomplexek 

h stabilitás görbéi két típusba 

sorolhatók. A geranil-acetát- -CD és 

neril-acetát- -CD komplexek görbéje 

az inflexiós pont el tt konkáv, majd 

konvex (felülr l nézve), míg a többi -

CD-komplex görbéje ennek fordítottja. 

Legnagyobb termikus stabili-

tással a -komplexek rendelkeznek.  

A görbék lefutása ebben a csoportban 

mutatja a legnagyobb hasonlóságot.

Az összes komplex közül leg-

kevésbé stabilnak a terpinil-acetát- -,

terpineol- -, geranil-acetát- -, neril-

acetát- -, valamint geraniol- -CD 

komplexek bizonyultak, legstabilabb-

nak pedig a citronellol- -, terpineol- -,

nerol- -, illetve terpinil-acetát- -CD 

komplexek mutatkoztak.  

A monoterpén alkoholok 

komplexeinek h stabilitása alfa-CD 

komplexeknél általában nagyobb, 

béta-CD komplexeknél pedig 

általában kisebb, mint a megfelel

monoterpén acetát komplexeké. 

21. ábra Monoterpén-ciklodextrin
zárványkomplexek h stabilitása
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4.3.5.   Monoterpén-ciklodextrin komplexek hatóanyag-leadása, eltarthatósága 

A 24 zárványkomplex el állítása után a mintákat szobah mérsékleten tároltam.  

A tárolás során bekövetkez  változásokat közel másfél évig (pontosan 72 hétig) figyeltem. 

Méréseket a friss, illetve 1, 3, 12, 18, 24, 48, 72 hetes komplexeknél végeztem.  

A kezdetben és a tárolás végén mért hatóanyag-tartalmak a 18. táblázatban láthatók. 

18. táblázat   Monoterpén-CD komplexek hatóanyag-tartalma másfél év tárolás után 

Friss Másfél éves * Friss Másfél éves 

Geraniol / % Geranil-acetát / % 

-CD 11.8 7.8 34 -CD 12.4 9.7 22

-CD 9.5 8.1 15 -CD 11.9 11.3 5

-CD 9.6 6.3 34 -CD 12.3 8.2 33

Nerol  Neril-acetát 

-CD 12.1 5.9 51 -CD 14.5 10.4 28

-CD 10.0 9.5 5 -CD 12.8 9.4 27

-CD 9.3 9.1 2 -CD 11.3 7.8 31

Citronellol  Citronellil-acetát 

-CD 11.7 5.4 54 -CD 14.1 10.3 27

-CD 9.9 9.5 4 -CD 12.9 11.3 12

-CD 9.2 3.6 61 -CD 12.1 4.0 67

Terpineol  Terpinil-acetát 

-CD 9.7 4.4 55 -CD 10.3     3.5 66

-CD 10.3 8.9 14    -CD 12.7     12.5 2

-CD 9.2 4.5 51    -CD     11.3     10.7  5 

* -val a hatóanyag-tartalomban bekövetkez  változást (csökkenést) jelöltem. 

A 18. táblázatban látható, hogy a komplexek hatóanyag-tartalmában bekövetkez

változások jelent s szórást mutatnak. Az - és -komplexek esetében jóval nagyobb, 

jellemz en 30 - 60%-os csökkenés következik be a hatóanyag-tartalomban. Eltarthatóság 

szempontjából a -ciklodextrin komplexek bizonyultak a legstabilabbnak, ezeknél a 

mintáknál a hatóanyag 4 - 27%-a távozott el a tárolás során. 

A monoterpén-acetáttal képzett komplexek kisebb mérték  veszteséget szenvedtek, 

mint a megfelel  monoterpén-alkohol, vagyis az acetátos komplexek eltarthatóság 

tekintetében általában stabilabbak.
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A 22. ábrán látható, hogy a komplexek tárolás során bekövetkez  hatóanyag leadása 

exponenciális folyamat. A mérési pontokra illesztett exponenciálishoz tartozó R2 érték 

minden esetben 98.5 felett volt. Az ábra alapján a legstabilabbak a citronellol- , terpinil-

acetát- , terpinil-acetát- , terpineol- , nerol- , illetve nerol-  komplexek voltak. 

22. ábra Monoterpén-ciklodextrin komplexek hatóanyag-leadása 
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4.3.6.  Monoterpén-ciklodextrin komplexek tömegspektrometriás vizsgálata 

A hagyományos termoanalitikai technikák (EGA, TG, DSC) bizonyítékot 

szolgáltatnak a zárványkomplex létrejöttér l, hátrányuk azonban, hogy a komplexb l távozó 

fragmensek min ségér l nem adnak információt, vagyis arról sem, hogy a felszabaduló 

komponens a ciklodextrin gazdamolekulából vagy a monoterpén vendégt l származik. 

Mindezt a kapcsolt STD-MS méréstechnikával úgy küszöböljük ki, hogy a termikus 

folyamatok során keletkez  fragmenseket a tömegspektrométerbe juttatjuk. 

A mérési elrendezés miatt számolni kell azonban azzal, hogy a fragmensek a 

tömegspektrométer detektorának elérése el tt bizonyos mértékig uniformizálódnak.  

(Az általam alkalmazott mérési elrendezésnél a szimultán TG/DTA készülékhez fejl d  gáz 

analitikai m szerként csatlakozik a tömegspektrométer. A végbemen  folyamatok tehát a 

pirolízis tömegspektrometria irányába tolódnak, ennélfogva számítanom kellett arra, hogy 

az egyes minták jellemz  fragmensei f leg kis fajlagos tömegegység  bomlástermékek 

lesznek.)
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A vizsgált minták közül a nyílt láncú citronellol és a gy r s terpineol  

-ciklodextrinnel alkotott zárványkomplexének MID görbéit mutatom be a 23. ábrán. 

23. ábra  A citronellol és terpineol -CD komplexek, valamint a tiszta -CD MID felvételei 

A monoterpének jellemz  fragmenseinek kiválasztásához el ször pásztázó 

üzemmódban készítettem el a tömegspektrumokat, melyek alapján kiválasztottam a 

kés bbiekben követend  csatornákat. A 23. ábrán látható szelektív ionkövetéses technikával 

készült felvételek lehet séget teremtenek a komplexekre jellemz  fajlagos tömeg/töltés 

egységek kijelölésére. Az általám kiválasztott m/e egységek fellelhet k voltak a 

hatóanyagok irodalmi tömegspektrumain [110], vagyis a komplexálás a hatóanyagok 

fragmentálódását nem, csak termikus viselkedésüket, termikus stabilitásukat befolyásolja 

számottev  mértékben. 
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A 23. ábrán látható, hogy egy-egy fajlagos m/e egységhez tartozó ionáram görbén 

rendszerint több maximum t nik fel. Amennyiben ezek a maximumok a ciklodextrin 

bomlása el tt jelennek meg, úgy eltér  h stabilitású hatóanyag frakciók távozásához 

rendelhet k.

Ellenben, ha 250°C felett is látható lokális maximum az ionáram intenzitás görbén, 

akkor az két dolgot jelenthet:

- a hatóanyag bizonyos hányada csak a CD bomlása közben szabadul fel; 

- a CD bomlásának megindulásakor hatóanyag már nem távozik el, azonban az a 

fajlagos m/e egység, mely alacsonyabb h mérsékleten a vendégmolekula fragmentálódását 

jelezte, most a CD-hez tartozik. 

A fenti két folyamat megkülönböztetése azon fajlagos m/e egységek vizsgálatával 

lehetséges, melyek szelektíven csak a ciklodextrinre vagy csak a hatóanyagra jellemz ek.

A citronellol- -CD komplex esetén a 69, 83, 123, terpineol- -CD komplex esetén 

pedig az 59, 95 szelektív m/e egységek jelölhet k ki (23/a-b ábra), melyek a -CD MID 

felvételén (23/c ábra) nem adnak jelet.  

Az m/e egységek eredetét a 24. ábrán tüntettem fel.  

A ciklikus hatóanyagok hasonló szerkezete és fragmentálódása miatt a többi hatóanyagra 

nézve csak a jellemz  m/e egységeket sorolom fel a 19. táblázatban. 

    24. ábra   A citronellol és terpineol fragmentálódására jellemz  egységek 

O
41/42 

17

96/111 44/45 

125/123 

O

59

79/80 
83 69

95
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19. táblázat   A hatóanyagokra jellemz  m/e egységek 

Vendégmolekula / Hatóanyag A komplexre jellemz  m/e egységek 
Geraniol 42, 69, 71, 93, 104, 119, 122 
Nerol 42, 69, 93, 121 
Citronellol 42, 55, 69, 83, 96, 123 
Terpineol 42, 59, 79, 95 
Geranil-acetát 42, 69, 93, 121 
Neril-acetát 42, 69, 81, 93, 104, 122, 137
Citronellil-acetát 42, 55, 69, 81, 95, 123, 138 
Terpinil-acetát 42, 69, 81, 120 

A 24 komplex tárolás során felvett MID görbéinek lefutása alapján megállapítható, hogy: 

o  a komplexhez tartozó karakterisztikus m/e egységeket a hatóanyag min sége 

határozza meg, függetlenül attól, hogy milyen gazdamolekulával történt a 

komplexálás; 

o  az alkalmazott CD gazdamolekula a hatóanyag távozásának profilját, a 

karakterisztikus m/e egységekhez tartozó ionáram intenzitás görbe lefutását 

határozza meg; 

o  a tárolás el rehaladtával a ciklodextrin bomlása el tt távozó hatóanyag mennyisége 

jellemz en csökkent, míg azé a hányadé, mely csak a CD bomlása után szabadult ki 

az üregb l alig változott.
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4.3.7.   Monoterpén-CD zárványkomplexekkel végzett vizsgálatok összefoglalása 

A monoterpének és acetátjaik mindhárom natív ciklodextrinnel képeztek komplexet.  

A komplexképzés során alkalmazott szuszpenziós technikára meghatároztam az 

optimális kevertetési id t.

A komplex hatóanyag-tartalmának meghatározására HPLC módszert dolgoztam ki. 

Az -CD-komplexek tartalmazták a legtöbb felületen adszorbeálódott hatóanyagot, 

vagyis komplexálásuk részleges volt.

A -CD-komplexeknél szabad hatóanyag távozását nem észleltem, ami arra utal, 

hogy a monoterpének komplexképzési hajlama a -ciklodextrinnel a leger sebb.

H stabilitás szempontjából szintén a -komplexek bizonyultak a legstabilabbnak 

valamennyi monoterpén-acetát és monoterpén alkohol esetében. A komplexek 

egymáshoz viszonyított, relatív h stabilitásának meghatározásával azokat egy 

stabilitási skálán helyeztem el. 

A monoterpén alkoholok komplexeinek h stabilitása alfa-CD komplexeknél 

általában nagyobb, béta-CD komplexeknél pedig általában kisebb, mint a megfelel

monoterpén acetát komplexeké.  

Tárolás során a zárványkomplexek terpén tartalma exponenciális csökkenést 

mutatott, a változás f leg az -, ritkábban a -komplexeknél volt jelent s.

Eltarthatóság szempontjából legideálisabb tehát a -CD-nel való komplexálás. A -CD

komplexek rzik meg legtovább a hatóanyagot, mivel az üregtérfogat alapján ekkor 

alakulhat ki az ún. „best-fit” modell. 

A zárványkomplexek termikus bomlása, illetve tárolás során végbemen  átalakulása 

az STD-MS méréstechnikával szelektíven követhet .
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5.   Az eredmények összefoglalása

Munkám során a hagyományos (EGA, DSC, TG) és kapcsolt termoanalitikai 

méréstechnikák (STD-MS, TG-FTIR) alkalmazási lehet ségeit vizsgáltam 

gyógyszertechnológiai anyagok és ciklodextrin zárványkomplexek körében. 

Az egykomponens  minták csoportjában a torasemid hatóanyagot, valamint a 

tablettázási segédanyagokként is használatos természetes és módosított ciklodextrineket 

tárgyaltam. Az eredmények a hagyományos és kapcsolt termoanalitikai méréstechnikák 

együttes, gyógyszeripari, kozmetikai-ipari alkalmazásának el nyeit példázzák.  

A torasemid minta szolvátvesztést, módosulatváltást, olvadást és bomlást mutatott.  

A polarizációs mikroszkóppal végzett vizsgálatok különösen a termikus átalakulás els

felében, a minta olvadásáig segítették a folyamatok pontos megértését. Az STD-MS és 

TG/FTIR kapcsolt technikák a minta bomlása során távozó fragmensek min ségi

azonosítását tették lehet vé.

Megállapítottam, hogy - különösen a gyógyszeripar számára nagy mennyiségben 

el állított - természetes ciklodextrinek bomlása gyakorlatilag azonos módon megy végbe, 

jelent sebb eltérések csak a vegyületek víztartalmában mutatkoztak.  

A kémiailag módosított ciklodextrin vegyületek víztartalma minden esetben 

alacsonyabb volt, mint az alapvegyületé, melyb l a származékképzés történt. 

A leggyakrabban használt ciklodextrin származékokat termikus stabilitásuk alapján 

elhelyeztem egy stabilitási skálán. Megfigyeltem, hogy a metilezett vegyületek nagyobb, 

míg az etilezett származékok kisebb termikus stabilitással rendelkeztek, mint a natív 

ciklodextrinek.

Az STD-MS kapcsolt termoanalitikai méréstechnika segítséget nyújtott abban, hogy 

a természetes, illetve módosított ciklodextrinek fragmentálódását megkülönböztethessem 

egymástól. 
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Binér rendszerekként monoterpén alkoholok és acetátok ciklodextrin 

zárványkomplexeit állítottam el . Célom olyan, a komplexek min sítésére alkalmas 

termoanalitikai eljárás kidolgozása volt, mely igazolja a komplex létrejöttét, információt 

szolgáltat a minták h stabilitási sorrendjér l, továbbá segít megbecsülni a tárolás során 

bekövetkez  hatóanyagvesztést. 

EGA mérésekkel bizonyítottam, hogy a vizsgált monoterpének és acetátjaik 

mindhárom natív ciklodextrinnel zárványkomplexet képeznek.  

A komplexeket szuszpenziós technikával állítottam el , és a kevertetési id t az 

elérhet  maximális hatóanyag-tartalomra optimáltam. A komplexek hatóanyag-tartalma a 

kevertetési id  függvényében maximumos görbe szerint változott. 

A zárványkomplexek hatóanyag-tartalmának meghatározására a hatóanyagok UV 

elnyelését figyelembe véve HPLC eljárást dolgoztam ki.  

EGA mérések segítségével megállapítottam, hogy a vizsgált monoterpének 

komplexálása -CD-nel csak részlegesen megy végbe, vagyis ezek a minták tartalmazták a 

legtöbb felületre adszorbeálódott hatóanyagot. Gamma-komplexek esetén felf tés hatására 

nem észleltem szabad hatóanyag távozását, ami azt jelentette, hogy a monoterpének 

komplexképzési hajlama -ciklodextrinnel a leger sebb.

A zárványkomplexek relatív h stabilitási sorrendjét ugyancsak EGA mérésekkel 

állapítottam meg. Ekkor a komplexek jellemzéséhez az adott h mérséklet értékig eltávozó 

hatóanyag mennyiségét használtam fel. A hatóanyagok min ségét l függetlenül a 

legstabilabbnak a -CD-komplexek bizonyultak.  

Megfigyeltem, hogy a zárványkomplexek terpéntartalma tárolás közben 

exponenciálisan csökken. A hatóanyag-veszteség f leg az -CD, ritkábban a -CD

komplexeknél volt jelent s. Ha a komplex hatóanyag-vesztését minimalizálni akarjuk, 

vagyis az eltarthatóság fontos szempont, akkor a -CD-nel való komplexálás az ideális. 
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Az STD-MS technikával készült felvételek segítségével megállapítottam, hogy a 

komplexálás a hatóanyagok termikus stabilitását befolyásolja, azonban fragmentálódását 

csak kevéssé változtatja meg. A tiszta ciklodextrinre, a tiszta hatóanyagra, illetve a 

komplexekre jellemz  szelektív m/e egységek segítségével tisztázható, hogy a hatóanyag 

távozására a CD bomlása el tt vagy inkább azt követ en kell számítanunk, illetve 

kimutathatók a hatóanyag különböz  h stabilitású frakciói, melyek eltér  mólarányú 

komplexek keletkezésére utalnak. Méréseim során azt tapasztaltam, hogy a komplex 

öregedésével a ciklodextrin bomlása el tt távozó hatóanyag mennyiség csökkent, míg a 

komplexált hányadé, mely csak a CD bomlása után szabadult ki az üregb l alig változott.  
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Kitekintés… 

A vizsgálatok során a hagyományos és kapcsolt termoanalitikai technikák jól 

kiegészítették egymást. Az MS kapcsolásnál az átlapoló tömeglépcs k kvalitatívan, míg az 

FTIR csatolásnál kvantitatívan bonthatók fel, vagyis ezen technikák nagyfokú 

érzékenységet és szelektivitást biztosítanak.  

Nehéz megjósolni a tárgyalt m szeres technikák fejl désében várható trendeket, az 

azonban bizonyosnak látszik, hogy a jöv ben az egyre szigorodó pontossági és min ségi 

követelmények számos kisebb-nagyobb változtatást igényelnek majd. Mind a kapcsolt 

technikákban alkalmazott készülékek/eljárások tekintetében számíthatunk új eljárásokra, 

mind pedig az alkalmazott analitikai eljárások tekintetében. A várhatóan legdinamikusabban 

fejl d  és egyre pontosabbá váló HPLC-eljárások lehet ségeinek köre minden kétséget 

kizáróan b vülni fog; a szintén gyorsan fejl d  mikroelektronika és az egyre magasabb 

követelményeket kielégít  anyagtudomány pedig a termoanalitikai vizsgálatok során 

lesznek segítségünkre. 
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