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1. Rövidítések jegyzéke 

 
2-MeBCD heptakisz-2-O-metil--ciklodextrin 

3-MeBCD heptakisz-3-O-metil--ciklodextrin 

4-MEC 4-metilkatinon 

6-(SB)7-β-CD heptakisz-(6-O-szulfobutil-éter)-β-cyclodextrin nátrium só  

6-MeBCD heptakisz-6-O-metil--ciklodextrin 

ACD alfa-ciklodextrin 

ACN acetonitril 

BCD béta-ciklodextrin 

BGE háttérelektrolit (BackGround Electrolyte) 

CD ciklodextrin 

CE kapilláris elektroforézis 

CEC kapilláris elektrokromatográfia 

CGT ciklodextrin-transz-glikozidáz 

CRYSMEB kristályos random metil--CD  

CPS cisz-permetrinsav 

DAD diódasoros detektor (Diode Array Detector) 

DIMEB heptakisz-2,6-di-O-metil--ciklodextrin  

DMSO dimetil-szulfoxid 

Dpx dapoxetin 

DS szubsztitúciós fok 

ELSD elpárologtatásos fényszórásdetektor 

EMO migrációs sorrend 

EOF elektroozmotikus áramlás 

EtOH etanol 

FA hangyasav 

FDA Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal 

GC gázkromatográfia 

GCD gamma-ciklodextrin 

HCl sósav 

HDA--CD heptakisz-(2,3-di-O-acetil-6-hidroxi)-β-ciklodextrin 
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HDAS-β-CD heptakisz-(2,3-di-O-acetil-6-szulfát)-β-ciklodextrin nátrium só 

HDM--CD heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-hidroxi)-β-ciklodextrin 

HDMCM heptakisz-(2,3-di-O-methyl-6-O-karboximetil)-β-cyclodextrin nátrium só  

HDMS-β-CD heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-szulfát)-β-ciklodextrin nátrium só 

HMA--CD heptakisz-(2-O-metil-3-O-acetil-6-hidroxi)-β-ciklodextrin 

HM--CD heptakisz-(2-O-metil-3,6-dihidroxi)-β-ciklodextrin  

HPBCD hidroxipropilezett--ciklodextrin 

HPGCD hidroxipropilezett--ciklodextrin 

HPLC nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

ICH Nemzetközi Harmonizációs Konferencia  

LC folyadékkormatográfia 

LIF fluoreszcens detektor 

LOD kimutatási határ 

LOQ meghatározási határ 

MALDI mátrixszal segített lézeres deszorpció/ionizáció 

MDPV methylenedioxypyrovalerone 

MeOH metanol 

MS tömegspektrométer 

NaOH nátrium-hidroxid 

NMR mágneses magrezonancia spektroszkópia 

ODMCM oktakisz-(2,3-di-O-methyl-6-O-karboximetil)--cyclodextrin 

PEA fenil-etil-amin 

PW tisztított víz (Purified Water) 

RAMEB random metil--CD  

RID törésmutató detektor 

Rs felbontás 

SBEBCD szulfobutiléter-béta-ciklodextrin 

SFC szuperkritikus kromatográfia 

SID  mono-izomer származék (Single-Isomer Derivative) 

TEA trietilamin 

TFA trifluorecetsav 

TLC vékonyréteg kromatográfia 

TOF repülési idő analizátor 
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TRIMEB heptakisz-2,3,6-tri-O-metil--ciklodetrin  

Tris trisz(hidroximetil)aminometán 

USP Egyesült Államok Gyógyszerkönyve 

UV ultraibolya  

UV-VIS ultraibolya-látható  
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2. Bevezetés 

Doktori dolgozatomban ciklodextrin származékok alkalmazhatóságát vizsgálom kapilláris 

elektroforézisben két fő témára osztva: enantiomerek elválasztása illetve, a ciklodextrin és a 

vendégmolekula közötti kölcsönhatás erősségének vizsgálata.  

Azon alakzatokat (pl. molekulákat), amelyek a lineárisan polarizált fény síkját képesek 

elforgatni, királis objektumoknak nevezzük. A kiralitás jelensége az egész univerzumban 

fellelhető és különösen fontos szerepet tölt be a földünkön kialakult életben. Az élő szervezetek 

alapvetően királis jellegéből adódóan az optikai izomerek rendkívül hasonló szerkezetük 

ellenére gyakran eltérő biológiai hatásúak.  

Az eltérő hatása miatt az enantiomertiszta termékek gyártása, illetve az enantiomerek 

elválasztása és egyedi biológiai tulajdonságainak vizsgálata ma már alapvető gyógyszerkönyvi 

követelmény. A királis tisztaság meghatározására napjainkban a kromatográfia 

(folyadékkormatográfia (HPLC), gázkromatográfia (GC), szuperkritikus fluid kromatográfia 

(SFC)) mellett a kapilláris elektroforézis (CE) nyújtja a legváltozatosabb lehetőségeket. A CE 

előnye a kiemelkedő hatékonyság, a rövid analízisidő, az egyszerű mintaelőkészítés, a gyors, 

egyszerű módszerfejlesztés és az automatizálhatóság, melynek köszönhetően kis mennyiségű 

mintából néhány perc alatt akár 0,1%-nál kisebb koncentrációban fellelhető királis szennyező 

is meghatározható, akár több enantiomer párra, bonyolult mátrixokban is. CE-ben az 

enantiomerek megkülönböztetéséhez királis szelektorra van szükség, melyre a leggyakrabban 

ciklodextrineket (CD-k) alkalmaznak. 

A ciklodextrinek ciklikus, nem redukáló oligoszacharidok, amelyek D-glükopiranóz 

egységekből épülnek fel α-(1,4)-glikozidos kötéseken keresztül. A natív CD-ket a felépítő 

glükóz egységek száma alapján nevezzük el, melyek közül a 6, 7, ill. 8 egységből álló rendre 

α-, β- és γ-CD-k a leggyakoribbak. A CD-ket alkotó glükopiranóz egységek egy csonkakúp-

palást felületén helyezkednek el egy üreget körülhatárolva. Ez az üreg alkalmas különböző 

hidrofób anyagok komplexálására, amely kölcsönhatás kapilláris elektroforézissel vizsgálható. 

A ciklodextrinek sajátos szerkezete nemcsak azt biztosítja, hogy számos molekulával 

képezzenek eltérő stabilitású komplexet, hanem azt is, hogy hidroxilcsoportjaik szubsztituálása 

révén szinte végtelen számú származék-féleséget lehessen előállítani, melyek egyedi, sok 

esetben szelektív komplexképző tulajdonságúak és királis felismerő képességűek. Tudományos 

szempontból nagy jelentőségűek az egyetlen komponensből álló, ún. mono-izomer 

származékok (single isomer derivative: SID). 
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A királis elválasztások mechanizmusának feltárásához doktori munkám során ciklodextrin-

analit kölcsönhatásokat vizsgáltam. Ezeket stabilitási állandóval jellemeztem, és 

tanulmányoztam, hogy a különböző paraméterek hogyan befolyásolják ezen állandókat. 

Szintetikus kollégáim segítségével lehetőségem nyílt számos újonnan előállított mono-izomer 

származék enantioszelektivitásának vizsgálatára. Szisztematikusan tanulmányoztam, például, a 

metilcsoportok helyzetének és számának szerepét egyes modell racém hatóanyagok 

elválasztásában. Az eredményeket összevetettem ezen izomerek keverékeit tartalmazó ipari 

előállítású metilezett CD-származékokéval.  

A CD származékok komponenseloszlásának jellemzését nagyműszeres technikákkal végeztem 

(HPLC, HPLC-MS, MALDI).  

Kutatásaimmal szeretnék hozzájárulni a CD alapú királis elválasztások jobb megértéséhez és 

az elválasztási problémák sikeresebb megoldásához.  
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3. Irodalmi háttér 

3.1 Kiralitás 

3.1.1 Optikai izoméria fogalma 

 
Már a 19. század közepe óta ismertek olyan szervetlen és szerves vegyületeket, melyek képesek 

a poláros fény síkját elforgatni, ezeket királis objektumoknak nevezzük. 1848-ban Pasteur 

ismerte fel, hogy az optikailag aktív molekulák lehetséges térszerkezete úgy viszonyul 

egymáshoz, mint a tárgy a tükörképéhez (1. ábra); az optikai aktivitás tehát a molekulák atomi 

felépítésének szimmetriáján alapul [1, 2]. 

Ábra 1: Enantiomerpárok, mint jobb és bal kéz (a királis centrum a szénatom) 
(Forrás : http://faculty.wcas.northwestern.edu/brian-odom/images/chiral%20hands.jpg) 

 
A kiralitás jelensége az egész univerzumban fellelhető, és különösen fontos szerepet tölt be a 

földünkön kialakult életben. A biomolekulák homokirális egységekből épülnek fel: a fehérjék 

aminosav egységei kizárólag L-izomerek, a szénhidrátok és a nukleinsavakat felépítő cukrok 

pedig D-izomerek. Az élő szervezetek alapvetően királis jellegéből adódóan az optikai 

izomerek (enantiomerek) rendkívül hasonló szerkezetük ellenére gyakran eltérő biológiai 

hatásúak. 

Az enantiomerek eltérő biológiai hatásának jelentőségére a hatvanas évek gyógyszerbotránya 

hívta fel a figyelmet. A német Grünenthal gyógyszergyár 1957 őszétől Contergan® néven 

(hatóanyag: racém talidomid) nyugtató és altató hatású gyógyszert kezdett forgalmazni. A 

Contergan® a kismamák számára egyáltalán nem volt ellenjavalt, a nyugodt alvás érdekében az 

egyik legfőbb célcsoportja az áldott állapotban lévő anyák voltak. 1958 második felétől 
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jelentősen megnövekedett a súlyos fejlődési rendellenességgel, torzult végtagokkal illetve 

halvaszületett csecsemők száma. 1980-ra tisztázták, hogy a hatóanyagnak csak az egyik 

enantiomerje (R) felelős a nyugtató hatásért, mely ártalmatlan a magzatra nézve. Az S 

enantiomer viszont teratogén hatású, így több ezer magzatban súlyos fejlődési rendellenességet 

okozott [3, 4, 5].  

A Contergan-botrány megrendítette a bizalmat a hatóanyagot hagyományos, racém formában 

tartalmazó gyógyszerek iránt, és forradalmi változást idézett elő a gyógyszeriparban. A 

gyógyszerek bevezetése előtt a királis molekulák enantiomerjeit minden esetben el kell 

választani, együttesen és külön-külön is meg kell őket vizsgálni kémiai, farmakológiai, 

farmakokinetikai, toxikológiai szempontok alapján. A gyógyszer enantiomertiszta 

bevezetésétől kizárólag abban az esetben lehet eltekinteni, ha a két optikai izomer hatása 

teljesen azonos [].  

Az eutomer (kívánt hatású enantiomer) és a disztomer (hatástalan vagy káros hatású 

enantiomer) elválasztása gyakran csak azért szükséges, mert a disztomer nem hat vagy csak 

kevéssé hat a célmolekulán, ugyanakkor ballasztként növeli a terhelést a szervezet detoxifikáló 

rendszerei számára. 

Az enantiomer-elválasztás azonban nem könnyű feladat, és rendkívüli többletköltséget jelent, 

célravezetőbb a molekulákat irányított, sztereokémiai szempontból szelektív módon előállítani. 

Azonban nem minden esetben valósítható meg sztereoszelektív szintézis, ezért az analitikára is 

nagy feladat hárult, hogy a gyógyszerkönyvnek megfelelő analitikai módszereket fejlesszen a 

racém keverékek megfelelő vizsgálatára.  

3.1.2 Királis kromatográfia 

 
Az enantiomertiszta hatóanyagot tartalmazó készítmények bevezetése óta a királis anyagok 

vizsgálata, az enantiomerek elválasztása és az enantiomer arány meghatározása manapság igen 

gyakori gyógyszeripari feladat. Az enantiomer szelektív kromatográfia az utóbbi két évtizedben 

rohamos fejlődésen ment keresztül, és mára népszerű kutatási területté vált. Gyakorlati 

jelentőségét jól mutatja a Chirbase kromatográfiás adatbázis, amely megközelítően 220000 

királis elválasztást referál [6]. 

Az enantioszelektív kromatográfia két különböző módon valósítható meg: közvetlen és 

közvetett módon. A közvetlen módszernél a királis szelektor dinamikus egyensúlyi folyamatban 

nem-kovalens kölcsönhatással átmenetileg diasztereomert képez az enantiomerekkel. A 

diasztereomerek képződése ekkor az analízis ideje alatt történik. A szelektor lehet az állófázis 
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része vagy királis mozgófázis adalék. A királis elválasztás az enantiomerek és a szelektor 

közötti eltérő erősségű kölcsönhatáson alapszik. A szelektorral erősebben kölcsönható izomer 

több időt tölt a szelektort tartalmazó állófázisban, mint a gyengébben kölcsönható, ekképpen a 

két sztereoizomer megoszlása különböző lesz a két fázisban, amely eltérő haladási sebességben 

nyilvánul meg [7]. A mozgófázisban alkalmazott szelektor esetén fordított a helyzet, az erősebb 

kölcsönhatásba lépő komponens eluálódik először. 

Közvetett elválasztás esetén az optikai izomerekből királis reagenssel először diasztereomereket 

képezünk, majd ezeket választjuk el. Az enantiomereket a királis reagenssel ekkor rendszerint 

egy stabil kötés (általában kovalens) köti össze [8]. 

A közvetett módszerben több zavaró momentum léphet fel (pl. az enantiomerek 

reakciókinetikai különbözősége, a reagens királis tisztasága, a mátrixban lévő királis 

vegyületek kompetíciója, a diasztereomerek eltérő detektálási érzékenysége, stb.), mint a 

közvetlen módszernél, ugyanakkor általában jobb enantioszelektivitás érhető el és egyes 

esetekben a detektálás érzékenysége is növelhető [9].  

A királis kromatográfiára leggyakrabban GC, LC, SFC és CE módszereket alkalmaznak. Az 

egyes módszerek sajátosságait az 1-es táblázat foglalja össze.  

 

Táblázat 1: A különböző elválasztástechnikai módszerek alapvető tulajdonságai. 

Tulajdonság 
Elválasztástechnikai módszer 

GC SFC LC CE 

Hatékonyság ++++ +++ ++ ++++ 

Alacsony analízis hőmérséklet + +++ ++++ ++++ 

Állófázis változatosság +++ ++ +++ +++ 

Mozgófázis változatosság - + +++ ++++ 

Terhelhetőség + ++ ++++ + 

Detektálhatóság ++++ +++ +++ ++ 

Analízis gyorsasága ++++ ++ + ++++ 

Módszer kidolgozottsága ++++ + ++++ ++++ 

A + jelek száma az adott kromatográfiás mód hatékonyságának mértékét mutatja az adott 

szempont szerint [10, 11] 
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3.2 Kapilláris elektroforézis 

3.2.1 Elektroforézis történeti fejlődése 

 
Az elektroforézis, más néven elektromigráció a biológia, biokémia, általában az ún. 

élettudományok egyik leggyakrabban alkalmazott elválasztástechnikai módszere. Az eljárás 

lényege, hogy a töltéssel rendelkező ionok, molekulák, részecskék alkalmas közegben 

létrehozott egyenáramú elektromos erőtérben a töltésükkel ellenkező polaritás irányában 

elmozdulnak és vándorlási sebességük (több más tényező mellett) fajlagos töltésüktől függően 

különböző lehet. Ez lehetőséget ad a különböző kis és nagy molekulák, vegyület csoportok 

elválasztására, eloszlásuk minőségi és mennyiségi kiértékelésére. 

A folyadékkromatográfia fejlődéséhez hasonlóan, az elektroforézis fejlődése is két jól 

elkülönülő szakaszra osztható: klasszikus elektroforézis (1980-as évek előtt) és a 

nagyhatékonyságú kapilláris elektroforézis (1980-as évek után).  

Először Tiselius (kémiai Nobel-díj, 1948) szerkesztett 1925-30 között folyadék fázisú (ún. 

szabad) elektroforézis készüléket a fehérjék elválasztására korábbi elektrokémiai 

megfigyelések alapján. Számos alkalmatlanságától eltekintve (detektálhatóság, 

dokumentálhatóság, a fehérjék elkülöníthetőségének nehézsége, a rendszer instabilitása, stb.) 

az egyszerű berendezés jól szemléltette az elektromigráció jelenségét, és a gyakorlatban is 

használható készülékek alapját képezte. A gyakorlati megvalósítás alapvető kérdése a szabad 

elektroforézist jól megközelítő, viszonylag formatartó és kezelhető, kémiailag inert (töltés 

nélküli), detektálási és elválasztási eljárásoknak alávethető hordozó közeg megválasztása volt. 

Az elektroforézis fejlődésében mérföldkövet jelentett 1950-60 között a szintetikus polimerek, 

elsősorban a poliakrilamid gélek bevezetése. Ez a technika egyrészt lehetőséget teremtett 

reprodukálható és változtatható összetételű (pórusméretű) hordozók előállítására, másrészt a 

molekulatömeg szerinti differenciálás (molekulaszűrés, gélszűrés) mechanizmusával 

módosította, illetőleg jelentős mértékben megnövelte az elektroforézis elválasztásának 

szelektivitását. Az elektroforézis a 80-as évek elején Jorgenson és Lukács munkája nyomán, a 

kapilláris elektroforézis kifejlesztésével vált műszeres analitikai módszerré [12]. Ugyanezen 

idő alatt megindult a modernebb, könnyen kezelhető és többféle üzemmódban (izoelektromos 

fókuszálás, izotachoforézis, micelláris-elektrokinetikus elektroforézis) is alkalmazható 

készülékek és segédberendezések (Pt-elektródok, programozott egyenirányító 

feszültségforrások, scanning denzitometria) fejlesztése, amelynek eredményeként a 

(gél)elektroforézis az élettani, biokémiai, orvosi-diagnosztikai laboratóriumok egyszerű 
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rutineljárásává vált. A technikai fejlődés legjelentősebb állomása az 1990-es évektől kezdve az 

ún. kapilláris elektroforézis (elektrokromatográfiás) módszerek kidolgozása és bevezetése volt, 

amely az elválasztási mechanizmus számos sajátosságát is figyelembe véve a Tiselius-féle 

„szabad” elektroforézis korszerű, és igen nagy felbontóképességű formájának tekinthető.  

Az utóbbi években a legintezívebb kutatás és fejlesztés a kapilláris elektroforézis 

miniatürizálására irányul (CE on chip) [13]. Az elektroforézis mikrocsipek lényegében 

kicsinyített kapilláris elektroforézis készülékeknek tekinthetők, így a már kidolgozott 

módszerek kisebb módosítással, nagyobb hatékonysággal és gyorsabban alkalmazhatóak. A 

mikrocsip technika alig 10 éves múltra tekint vissza, de további fejlődése várható.  

 

3.2.2 Kapilláris elektroforézis elmélete 
 

A kapilláris elektroforézis egyedülálló előnyökkel rendelkezik az ionizálható anyagok 

analízisében [14, 15], de képes semleges anyagok elválasztására is []. A technika lényege, hogy 

az ionizált részecskék az elektromos térerő hatására az ellentétes polaritású elektród felé 

vándorolnak, és az elválasztás a részecskék eltérő elektroforetikus mozgékonyságán () alapul 

[16]. 

Homogén elektromos térben, végtelen híg oldatban a Stokes-törvény szerint, amely állandó 

gömb alakú részecskéket tételez fel, egy i ion mozgékonysága a következőképpen írható fel: 

i

ii
i r

ez

E

v




6

0
0    [cm2V-1s-1]                   1. egyenlet 

0
iv   az i ion vándorlási sebessége a végtelen híg oldatban [cm·s-1] 

E  az elektromos térerősség [V·cm-1] 

zi  az i komponens töltésszáma 

e  az elemi töltés [1,602·10-19 A·s=C] 

  az oldat viszkozitása [Pa·s] 

ri  az i ion hidrodinamikai sugara (szolvatált alakban) [cm] 

 

A gyakorlatban azonban sosem dolgozunk végtelen híg oldatokkal, és az elektrolitban mindig 

többfajta ion is jelen van, melyek erősen befolyásolják a mozgékonyságot. Az 

elektrolitoldatokban történő elektrosztatikus kölcsönhatásokat Debye, Hückel és Onsager írták 

le kvantitatíven. Egy iont mindig ellentétes töltésű ionok (ellenionok) vesznek körül, amelyek 
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által kialakított ionatmoszféra lényegesen befolyásolja az ion mozgását. Minél nagyobb az 

elektrolit koncentrációja, annál erősebbek az elektrosztatikus kölcsönhatások mind az elektrolit 

ionjai, mind a vizsgált ion és ellenionjai között. Az ionatmoszférának a mozgékonyságra 

gyakorolt hatása miatt bevezették az effektív mozgékonyság fogalmát, melyben az elméleti 

töltés helyett a kisebb effektív töltés, a hidrodinamikai sugár helyett pedig az adott ionnak 

ellenionjaival együtt vett alakzat effektív sugara szerepel: 

R

Qeff
i 


6

                            2. egyenlet 

i  az effektív elektroforetikus mozgékonyság [cm2V-1s-1] 

Qeff  az ion effektív töltése [C] 

R   az ion teljes sugara [cm] 

Smoluchowski a kolloid részecskék esetére, melyek elektroforetikus vándorlása a részecskére 

adszorbeált ionoktól származó felületi töltés következménye, az elektroforetikus 

mozgékonyság egy másik definícióját adta meg. Ez a definíció a töltött részecskék felületén 

kialakuló diffúziós kettős réteg Debye-Hückel-féle elméletén alapul: 





4i                               3. egyenlet 

   a zéta potenciál [V] 

   a közeg dielektromos állandója (=40r) [F·m-1] 

A 3-as egyenletből következik, hogy ideális esetben a mozgékonyság független a részecske 

méretétől és alakjától. Ez az egyenlet általában olyan részecskék elektroforetikus 

mozgékonyságára igaz, melyek átmérője nagyobb a felületükön kialakult kettős réteg 

vastagságánál. 

Az eddigieket összefoglalva: az elektroforetikus mozgékonyság közvetlenül és közvetve függ 

olyan tényezőktől, mint az ion töltése, disszociációjának mértéke, sugara, alakja, az ion 

szolvatáltságának mértéke, a közeg viszkozitása, dielektromos állandója, pH-ja és 

hőmérséklete. 

Van egy további jelenség, amely lényegesen befolyásolhatja a részecskék elektroforetikus 

mozgékonyságát: az elektroozmózis. Az elektroozmózis minden elektroforetikus módszernél 

fellépő alapvető jelenség, mely az elektromos tér hatására a folyadéknak egy töltéssel 

rendelkező felület mentén kialakuló áramlásaként definiálható. Ezt a folyadékáramlást 

nevezzük elektroozmotikus áramlásnak (electroosmotic flow: EOF, 2. ábra).  
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Ábra 2: Az elektromos kettős réteg a kapilláris belső felületén és az elektroozmotikus áramlás 
(Forrás: http://www.news-medical.net/image.axd?picture=2015%2F4%2Fimage2-3.jpg) 

 

CE-ben általában kvarc kapillárist alkalmaznak, amelynek felületén - ha vizes oldattal 

érintkezik – szilanolcsoportok alakulnak ki kb. 5*1014 cm-2 felületi sűrűséggel. Ezek a 

csoportok az elektrolit pH-jától függően töltéssel rendelkezhetnek: 

ha a pH < 2,5, pozitív töltésűek (SiOH2
+) 

ha a pH ~ 2,5, semleges töltésűek (SiOH) 

ha a pH > 2,5, negatív töltésűek (SiO–), pH 7 körül a disszociáció már kb. 95%-os. 

Tehát pH 2,5 felett a szilanolcsoportok az oldatból pozitív töltésű ionokat vonzanak a kapilláris 

falához, amelyek azonban a feszültség hatására elmozdulnak a katód (-) irányába megindítva a 

teljes folyadéktömeg áramlását. Az így keletkezett EOF mozgékonysága hozzáadódik az i 

részecske effektív mozgékonyságához létrehozva a kísérletileg meghatározható látszólagos 

mozgékonyságot ( app
i ): 

app
i  = eff

i  + EOF                         4. egyenlet 
Ha az EOF mozgékonysága abszolút értékben nagyobb az anionok effektív mozgékonyságánál, 

lehetőség nyílik nemcsak a kationok és a semleges molekulák, hanem az anionok detektálására 

is (3. ábra). Szükség esetén az EOF iránya pozitív töltésű detergensekkel átfordítható az anód 

irányába, vagy az oszlopot akrilamiddal borítva az EOF meg is szüntethető [17]. 
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Ábra 3: Anionok és kationok egyidejű detektálása 
 

Az i részecske elektroforetikus mozgékonyságának kiszámítása a 1., 2., ill. 3. egyenlet 

alapján meglehetősen nehéz, sok esetben lehetetlen. Könnyen kiszámítható azonban egy 

elektroferogram alapján. Kísérletileg az EOF mozgékonysága a következőképpen határozható 

meg: 

U·t

L·L

E

v

EOF

teffEOF
EOF                         5. egyenlet 

Leff  a kapilláris hossza a detektorig [cm] 

Lt    a kapilláris teljes hossza [cm] 

tEOF  az EOF jelző anyagának migrációs ideje [s] 

U   az alkalmazott feszültség [V] 

A 4. és 5.egyenlet alapján az i részecske effektív elektroforetikus mozgékonyságát a következő 

egyenlet fejezi ki: 











EOFi

teffeff
i t

1

t

1

U

L·L                   6. egyenlet 

ti az i részecske migrációs ideje [s] 

A kapilláris elektroforézis néhány fontos jellemzőjét röviden az alábbi felsorolás mutatja be: 

- kvarc kapillárisok (hossz: 20-100 cm, belső átmérő: 25-100 m), 

- nagy feszültség (10-30 kV) és nagy térerő (100-1000 V·cm-1), 
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- széles körben változtatható paraméterek (pH, ionerősség, csegédanyag, T, U), 

- hidrodinamikus vagy elektrokinetikus injektálás, 

- vizes és nemvizes pufferek, 

- UV vagy lézer-indukált fluoreszcens (LIF) detektálás, könnyű MS kapcsolás, 

- magas szintű automatizáltság, 

- kis mintaigény (injektálva 1-50 nl), 

- nagy hatékonyság (N ~ 105-106), 

- elválasztható részecskék: egyszerű ionoktól a millió daltonos biomolekulákig, 

- egyszerű mintaelőkészítés, 

- gyors módszerfejlesztés. 

A CE-ben az EOF áramlási profilja „dugószerű” vagy U-alakú, mert a kapilláris belsejében az 

áramlás hajtóereje szinte mindenütt azonos, szemben a nyomás által generált lamináris áramlási 

profilt mutató analitikai rendszerekkel pl. HPLC (4. ábra). Az U-alakú áramlási profil nagy 

hatékonyság, akár milliós nagyságrendű elméleti tányérszám elérését teszi lehetővé.  

 

 

Ábra 4: Áramlási profilok CE-ben és HPLC-ben 
 

A kapillárisban a részecskék súrlódása során jelentős mennyiségű hő (Joule hő) képződik, 

amely az aránylag kis tömegű pufferhez képest nagy felületen adódik le. Ez a nagymérvű 

hőleadás teszi lehetővé, hogy a CE nagy migrációs sebességet adó akár 1000 V/cm nagyságú 

térerőn dolgozzon a hagyományos elektroforézis nagyságrenddel kisebb térereje helyett. 

Néhány nem kívánt hatás azonban ronthatja az elméletileg elérhető rendkívül nagy 

hatékonyságot. Ha a mintazónák és a háttér puffer vezetőképessége jelentősen eltér, az 

elektrodiszperzió torzult széles csúcsokat eredményez [18]. Az oldatok kiegyensúlyozatlan 
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vezetőképessége ugyanis diffúz vándorló zónát hoz létre a határfelületen. A jelenséget ki lehet 

küszöbölni a puffer és a minta vezetőképességének összhangba hozásával [19]. 

A minta adszorpciója az oszlop falán szintén nem kívánt csúcsszélesedést okozhat. Az 

adszorpció csökkentését és megszüntetését jól megválasztott pufferrel vagy az oszlop falának 

dezaktiválásával lehet elérni. 

A puffer kis térfogatárama és a keskeny kapilláris-átmérő könnyebbé teszi az MS kapcsolást és 

a lézerindukált fluoreszcens detektorok használatát a CE-ben mint LC-ben. 

A CE egyik nagy előnye, hogy nincs szükség munkaigényes mintaelőkészítésre. Akár 

vérplazma vagy vizelet minták is tisztítás nélkül analizálhatók, mert minden egyes analízis után 

a kvarc kapilláris regenerálható. A regenerálás 1 mólos koncentrációjú savas vagy lúgos mosást 

jelent, ami a kapillárisban nem okoz károsodást. 

Napjainkban a kapilláris elektrokromatográfia (CEC) és a mikrochip technológia a CE 

legdinamikusabban fejlődő ágai. A CEC a CE és a HPLC hibrid technikája, ahol az áramlást a 

szilika állófázis felületén lévő szilanolcsoportok által generált EOF, míg az elválasztást a HPLC 

gyakorlatában használt töltet és az elektroforetikus mozgékonyság-különbség szolgáltatja. A 

mikrochip technológiában a kvarclapkába mart m méretű csatornákban rendkívül gyors és kis 

anyagigényű analízisek hajthatók végre. 

A kapilláris elektroforézis készülék felépítésének sematikus rajzát az 5. ábra mutatja be. 

 
Ábra 5: CE készülék felépítés [] 
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3.3 Ciklodextrinek 

3.3.1 Rövid történeti áttekintés 

 
Az első ciklodextrint Villiers nevéhez köthetjük, aki a burgonya keményítő bakteriális 

emésztési folyamata során kikristályosodó anyagot „cellulozin”-nak nevezte el [20]. Több mint 

egy évtizeddel később Schardinger elkülönített egy termofil baktériumot, amely képes volt 

feloldani a keményítőt és abból kristályos „dextrinek”-et képezni. A „Bacillus macerans”-nak 

elnevezett mikroorganizmus által előállított kristályos anyag két vegyület, az - és -kristályos 

dextrin keveréke volt. A -kristályos dextrin megegyezett a Villiers által megfigyelt 

cellulozinnal. Ámbár Schardinger még nem ismerte teljesen a kristályos dextrinjeinek pontos 

szerkezetét, felismerte azok komplexképző képességét (pl. alkohol, éter, kloroform) [21]. 

A következő fontos állomás Freudenberg és munkatársai nevéhez fűződik. Ők izolálták először 

tisztán a három natív CD-t, valamint feltételezték azok gyűrűs szerkezetét, amit 1938-ban 

kísérletileg sikerült bizonyítaniuk [22]. Azonban a helyes ciklikus szerkezet leírása ellenére az 

- és CD-re tévesen 5 és 6 glükózegységet tételeztek fel. A glükózegységek pontos számát 

French és Rundle határozta meg [23]. A CD-k keményítőből való képződésének 

mechanizmusára ugyancsak Freudenberg elképzelése bizonyult helyesnek, miszerint az amilóz 

helikális szerkezetét kihasználva a megfelelő bakteriális enzim (ciklodextrin-transz-glikozidáz, 

CGT) egyes csavarmenetekben „átglikozidálja” a láncot CD-gyűrűket alkotva [24]. 

Az ígéretes és különleges tulajdonságú CD-k iránt már a hatvanas-hetvenes években 

komolyabb tudományos érdeklődés mutatkozott. Az ipari előállítás manapság óriási méretű 

fermentorokban történik keményítőből CGT-enzim hatására az egyes CD-re szelektív 

komplexképző segédanyagokkal: CD-hez 1-dekanolt, 1-nonanolt vagy Na-laurilszulfátot, míg 

CD-hez toluolt, hexánt vagy triklóretilént használnak.  

A ciklodextrin-származékok közül a hidroxipropil-CD gyártása érte el a legnagyobb 

volument. Jelentős a gyógyszeripari célokra előállított szulfobutil-CD mennyisége is. Kisebb, 

de még ipari mennyiségben gyártják a hidroxipropil-CD és a random metilezett CD-t is. 

A CD-k ipari előállításának költsége az utóbbi 30 évben drasztikusan csökkent. Ezt a nagy 

felfutást a főleg háztartásvegyipari, kozmetikai, gyógyszer- és élelmiszeripari alkalmazások 

gyors terjedése tette lehetővé [25]. Mindeközben az analitikai alkalmazások is egyre 

sokrétűbbek lettek [26]. 
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3.3.2 Szerkezetük, fizikai tulajdonságuk 

 
A ciklodextrinek természetes anyagokból biotechnológiai úton előállított ciklikus dextrinek. A 

csonkakúp alakú molekula belső átmérője a CD-t felépítő glükopiranóz egységek számával nő. 

A molekula belseje (ürege) a hidrogén atomok és glikozidos oxigén-hidak révén enyhén 

apoláris tulajdonságú. A csonkakúp keskenyebb nyílását a primer, míg a szélesebbet a 

szekunder hidroxil-csoportok határolják. A molekula két peremének poláris jellege miatt a CD-

k jól oldódnak vízben (kivéve a zárt hidrogén-híd rendszert alkotó CD). A CD-k szerkezetét 

és a csonkakúp palást külső és belső szerkezetét a 6-os ábra, a legfontosabb fizikai, kémiai 

tulajdonságaikat és méreteit pedig a 2. táblázat mutatja be [27]. 

 

Ábra 6: Ciklodextrinek szerkezete 
Táblázat 2: Ciklodextrinek fizikai,kémiai paraméterei 

Jellemző α-CD β-CD γ-CD 

Glükózegységek száma 6 7 8 

Molekulatömeg [g/mol] 973 1135 1297 

a: az üreg ámérője [nm] 0,47-0,6 0,65-0,8 0,83-1,0 

b: a perem átmérője [nm] 1,46 1,54 1,75 

c: az üreg magassága [nm] 0,79 0,79 0,79 

Az üreg térfogata [nm3] 0,18 0,33 0,52 

Felvehető vízmolekulák száma az üregben 6 11 17 

Kristályvíz tartalom [%] 10,2 13,2-14,5 8,13-17,7 

Oldhatóság vízben [g/100 cm3] (25°C-on) 14,5 1,85 23,2 

 

A ciklodextrinek egy hidrofil külsővel (relatív jó vízoldhatóság), és gyengén hidrofób üreggel 

rendelkeznek, mely megfelelő környezetet biztosít apoláris vendégmolekulák számára [28, 29]. 

Különleges sajátságuk, hogy üregük a hossztengelyük mentén mindkét végén nyitott, henger 

alakú, melybe számos eltérő kémiai szerkezetű, az adott üregnek megfelelő alakú és méretű 
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molekulákat képesek befogadni. A vendégmolekula pontos sztérikus illeszkedése az üregbe 

elengedhetetlen ahhoz, hogy kellően stabil zárványkomplex képződjön.  

Az αCD általában a kis molekulatömegű, főként alifás oldalláncot tartalmazó vendégmolekulák 

befogadására alkalmas, a βCD-nek ezzel szemben az aromás és heterociklusos részecskék iránt 

legnagyobb az affinitása, míg a γCD méreténél fogva makrociklusokkal, szteroidokkal képez 

stabil komplexet [30]. A zárványkomplex képződésekor a vendégmolekula és a ciklodextrin 

gazdamolekula között nem-kovalens kölcsönhatás lép fel (hidrofób kölcsönhatások, pl. van der 

Walls kölcsönhatás, amit hidrogén hidrogén híd, dipól-dipól kölcsönhatás a hidroxil csoporttal 

és egyes esetekben elektrosztatikus kölcsönhatás is erősíthet). A ciklodextrin üregében 

tartózkodó energetikailag kedvezőtlen állapotú vízmolekuláknak apoláris vendégmolekulával 

történő helyettesítése a komplexképzés kulcslépése. A CD-k általában 1:1 

(gazda:vendégmolekula) sztöchiometriájú komplexeket képeznek, de előfordulhatnak 1:2, 2:1 

arányú illetve egészen speciális összetételű komplexek is [31, 32]. A komplexképződés és 

felbomlás (disszociáció) egyensúlyi folyamat, melyet az ún. stabilitási állandóval írunk le (K) 

(7. ábra és 7. egyenlet). Ennek értéke az adott körülmények között a partnerek fizikai-kémiai 

tulajdonságaitól függ. 

 

Ábra 7: Zárvány-komplex képződés mechanizmusa 

 
K= [CDS]/([CD]*[S])                       7. egyenlet 

ahol [CD], [S] és [CDS] a ciklodextrin, szubrát és a komplex koncentrációit jelölik. 

 

A ciklodextrinek számos kiralitás centrumot tartalmaznak (glükóz monomerenként ötöt, tehát 

rendre 30, 35 illetve 40 aszimmetria centrumot tartalmaz az -CD, -CD illetve -CD), ezért 

belső üregük tulajdonképpen egy királis mikrokörnyezet. A CD molekula királis felismerő 

képessége növelhető szubsztituensek bevitelével. A CD-k glükóz egységenként egy primer és 

két szekunder alkoholos hidroxil csoportot tartalmaznak (összesen 18, 21 illetve 24 szabad OH 
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csoportot az CD, CD illetve CD esetén), amelyek kitűnő lehetőséget biztosítanak a 

változatos szerkezetű származékok előállítására [33, 34, 35]. A CD származékok egyedi, 

esetenként szelektív komplexképző tulajdonságokkal és királis felismerő képességgel 

rendelkeznek. A CD származékok esetében a szubsztitúciós fok (degree of substitution, DS) azt 

definiálja, hogy CD molekulánként átlagosan hány hidroxil-csoporton történt szubsztitúció. Az 

utóbbi másfél évtizedben a natív CD-k legkülönfélébb származékait állították elő és 

alkalmazták nagy sikerrel, manapság az irodalomban leírt ciklodextrin származékok száma már 

több mint 1500.  

A ciklodextrin származékokat alapvetően kétféleképpen csoportosíthatjuk: a szubsztituensek 

száma és azok ionizálhatósága alapján. Az előbbi esetben monofunkciós (szubsztitúciós fok = 

1) vagy többfunkciós (ezen belül a szubsztituensek elhelyezkedése szerint véletlenszerűen 

szubsztituált azaz random vagy izomertiszta) származékokról, míg az utóbbi esetben semleges 

vagy ionizálható (ionos) származékokról beszélünk. A véletlenszerűen szubsztituált 

ciklodextrinek keverékek esetén, sem a módosítás helyzete sem a szubsztituensek száma nem 

állandó, csak egy átlagos szubsztitúciós fokkal jellemezhetjük őket (8. ábra). Annak ellenére, 

hogy gyakran jobb királis szelektivitást biztosítanak, a képződött komplexek csúcsa sok esetben 

torzult, és a bizonytalan összetétel miatt a reprodukálhatóság kérdéses lehet. 
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Ábra 8 : Ciklodextrinek módosításának lehetőségei és a származékok nevezéktana 

 

A ciklodextrinbe zárt anyagok látszólagos tulajdonságai megváltozhatnak: oldhatóságuk vízben 

megnő, sok esetben csökken a komplexbe zárt molekula oxidációra, bomlásra, polimerizációra 

való hajlama. 

Ennek megfelelően a legtöbb esetben, mint formulációs segédanyagot alkalmazzák a CD-ket, 

de mint önálló hatóanyag is megjelent már a piacon (Bridion). Az utóbbi években nagy 

figyelmet kapott egy hidroxipropilezett származék, a HPBCD. Kezdetben csak a kutatásokban, 

majd egy anya fáradhatalan munkájának köszönhetően, hogy meggyógyítsa lányait egy ritka 

genetikai betegségből - Niemann-Pick C- engedélyt kapott „orphan-drug”-ként való 

alkalmazásra az FDA-tól [36]. 

Az analitikai kémia leggyakrabban a királis felismerő képességüknek köszönhetően alkalmazza 

a CD-ket, elsősorban az enantioszelektív kromatográfia és a királis elektroforetikus technikák 

területén. 
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3.4 Királis elválasztási módszerek ciklodextrinek alkalmazásával  

 
Az enantiomertiszta hatóanyagot tartalmazó készítmények bevezetése óta a királis anyagok 

vizsgálata, az enantiomerek elválasztása és az enantiomerarány meghatározása igen gyakori 

gyógyszeripari feladat. A gyógyszerkönyvi és hatósági előírások megkövetelik a tized 

százalékban jelenlevő szennyezések meghatározását, beleértve az enantiomer szennyezéseket 

is [37].  

Királis kromatográfia esetén a különböző vegyületek kiralitáscentrumai testre szabott 

szelektorokat igényelnek, ugyanis a szelektor és mintavegyület kölcsönható atomcsoportjai 

közötti hárompontos térbeli megfeleltetés szükséges. Ezt a hárompontos kölcsönhatási modell 

írja le. Ennek az az oka, hogy csak a minimum három ponton létrejövő kölcsönhatás képes 

különbséget tenni a csupán térszerkezetükben különböző enantiomer párok között [38, 39]. 

Az enantiomer tisztaság gyors és hatékony meghatározására a kromatográfia (gázkromatográfia 

[40, 41, 42], szuperkritikus fluid kromatográfia [43, 44, 45] és nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia [46, 47, 48] valamint a kromatográfiás és elektromigrációs elvet 

egyaránt kihasználni képes kapilláris elektroforézis [49] nyújtja a legváltozatosabb 

lehetőségeket. Az enantiomerek a királis szelektorral enantioszelektív kölcsönhatásba lépve 

eltérő fizikai tulajdonságú (kromatográfiás retenció, elektroforetikus mozgékonyság) 

diasztereomer párokat alkotnak.  

Bár a CE alapjaiban nem kromatográfiás módszer, de a CE-vel végzett királis elválasztások 

mindegyike tartalmaz kromatográfiás elemet is, hiszen az enantioszelektivitás kromatográfián, 

míg a komponensek vándorlása elektromigráción alapuló jelenség [, 50]. 

Az elektroforézis jelensége önmagában nem elég az enantiomer párok elválasztására, szükség 

van szelektorokra is. Az oldott királis szelektort pszeudo-állófázisnak is nevezik, mert az 

enantiomerek vándorlási sebessége különböző szabadon és ideiglenesen képződött 

asszociátumként. A királis elválasztások CE-ben elektrokinetikus kromatográfiának 

tekinthetőek a többszörösen megismétlődő megoszlási folyamatok miatt [51]. 

Királis szelektorokat egyszerűen feloldhatjuk a háttérelektrolitban (BGE: background 

electrolyte), vagy hozzákapcsolhatjuk a kapilláris falához [52]. Ahhoz hogy a királis felismerés 

megtörténjen teljesülnie kell a hárompontos kölcsönhatás elvének, miszerint egy időben és 

legalább három ponton kölcsönhatásba kell lépnie a szelektornak és a vizsgálandó izomerek 

legalább egyikének.  
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A szelektorokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk :  

 Ciklodextrinek [53] 

 Koronaéterek [54] 

 Makrociklusos antibiotikumok [55] 

 Fehérjék [56] 

 Micellaképző királis felületaktív anyagok [57] 

 Egyéb királis szelektorok [] 

A királis CE a kapilláris elektroforézis egy olyan speciális alkalmazási lehetősége, ami 

elektromigráción és kromatográfián egyaránt alapszik. Ezen kromatográfiás módszereknek 

számos olyan kedvező tulajdonsága van, ami miatt a királis elválasztásban a legelterjedtebben 

alkalmazzák őket: 

 Csekély mintaszükséglet 

 Nagy hatékonyságú analízis 

 Rövid analízis idő 

 Egy analízis alatt több enantiomer pár aránya határozható meg 

 Detektorok széles lineáris tartománnyal rendelkeznek. 

 Akár 99,9 % feletti enantiomer arány is pontosan megállapítható [58]. 

 A mátrixkomponensek zavaró hatása kiszűrhető [ 59]. 

 Rendkívül alacsony mintaigény. 

 Egy analízis alatt akár több enantiomerpár aránya is meghatározható [60,61]. 

 Rövid analízisidő, általában néhány perc. 

 Más elven működő analitikai rendszerekkel könnyen megvalósítható összekapcsolás 

(GC/MS, GC/IR, HPLC/MS, CE/MS, CE/Cirkuláris dikroizmus, HPLC/NMR, 

CE/NMR) [62, 63, 64]. 

A CD alapú királis CE esetén ritkán alkalmaznak natív CD-ket (legtöbbször csak viszonyítási 

alapként szolgálnak), inkább azok olcsó, nagyobb szelektivitást biztosító semleges 

származékait használják: munkám során többek között számos metil-származékkal történtek 

vizsgálatok, újonnan előállított, szelektíven szubsztituált metil származékokkal is. A metilezés 

növeli a CD-k vízoldékonyságát, valamint szélesítheti az enantioszelektivitási spektrumot. A 

semleges CD származékok másik csoportját a hidroxialkil származékok alkotják, közülük a (2-

hidroxi)propilezett származékokat (hidroxipropil-β-CD, hidroxipropil-γ-CD) alkalmazzák 

legszélesebb körben [65, 66, 67]. A semleges szelektorok azonban csak az ionos vegyületek 

elválasztására alkalmasak, mivel CE esetén legalább az egyik kölcsönható molekulának 
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töltéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szabad és a komplexált formában lévő enantiomerek 

mobilitása eltérjen (Táblázat 3.).  

Táblázat 3: A CD származékok csoportosítása töltésük illetve az általuk CE-ben elválasztható 

enantiomerek alapján 

CD töltése 

Elválasztható 

enantiomer CD származékok 

Semleges ionos natív -, β-, γ-CD, metil-, hidroxi-propil-CD 

Negatív ionos és semleges karboxi-alkil-, szulfatált-, szulfo-alkil-CD 

Pozitív ionos és semleges amino-, alkilamino-CD 
 

Abban az esetben, ha az enantiomerek és a ciklodextrin is semlegesek, vándorlási sebességük 

megegyezik az EOF sebességével, vagyis nem tapasztalható elválasztás, hiába jön létre 

sztereoszelektív komplexképzés. Ez a magyarázata annak, hogy pusztán semleges 

szelektorokkal semleges enantiomerek nem választhatók el CE-ben. A semleges enantiomerek 

elválasztásához nélkülözhetetlen, de gyakran az ionos sztereoizomerek elválasztásakor is 

előnyös lehet a töltéssel rendelkező ciklodextrinek alkalmazása. A szabad és komplexált forma 

közötti mozgékonyság különbség a kölcsönhatás erősségétől függ, a nagyobb mozgékonyság 

különbség pedig az enantiomerek egyre jobb elválasztását eredményezi. Amennyiben ellentétes 

töltésű a szelektor és az elválasztandó anyag, ionos kölcsönhatás erősítheti az interakciót. Ilyen 

esetben újabb előnye a módszernek, hogy a komplexképzőt kisebb koncentrációban is elegendő 

lehet alkalmazni [68, 69, 70, 71]. A leggyakrabban használt, rendkívül nagy elválasztó 

képességű ionos szelektorok a szulfo-szubsztituált CD-k. A permanens negatív töltésű 

szulfocsoport kapcsolódhat közvetlenül (szulfát: szulfatált-α-CD, szulfatált-β-CD, szulfatált-γ-

CD) [72, 73, 74], vagy különböző hosszúságú alkilláncon keresztül (szulfon: szulfopropil-α-

CD, szulfopropil-β-CD, szulfopropil-γ-CD, szulfohidroxipropil-β-CD, szulfohidroxipropil-γ-

CD, szulfobutil-éter-α-CD, szulfobutil-éter-β-CD, szulfobutil-éter-γ-CD) [, 75, 76] a CD-hez. 

Az ionizálható szelektorok közé tartozó karboxil-csoporttal valamint foszfát-csoporttal 

(foszfatált-β-CD) szubsztituált CD származékok is igen gyakran használt királis szelektorok. A 

karboxil-csoporttal rendelkező származékok közül a karboximetilezett CD-k (főként a 

karboximetil-β-CD [, 77, 78, 79, 80]) nyertek szélesebb körű alkalmazást, de gyakoriak a 

karboxietil (karboxietil-α-CD, karboxietil-β-CD) [, 81] és szukcinil (szukcinil-β-CD) [82] 

származékok is. A karboxil-származékok alacsony pH tartományban (pH~2) semlegesek, ezért 

pH-tól függően több típusú királis felismerésük is lehet. A semleges illetve a savas karakterű 
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vegyületek elválasztására jól alkalmazható pozitív töltésű CD-k között amino- vagy aminoalkil 

csoportot tartalmazó CD-ket találunk (6-monodezoxi-6-monoamino-β-CD, 6-monodezoxi-6-

mono(3-hidroxi)propilamino-β-CD, 6-monodezoxi-6-mono(2-hidroxi)propil-amino-β-CD) 

[83, 84, 85, 86, 87]. 

Dolgozatomban minden esetben a háttérelektrolitban oldott ciklodextrin származákok királis 

szelektorként való viselkedését tanulmányoztam. 

 

3.5 A vizsgált gyógyszerhatóanyagok hatása és szerkezete 

A munkámban előforduló elválasztandó vegyületek között van akirális és királis molekula. 

Nem minden típusú vizsgálatot végeztem el mindegyik analittal, a megfelelő fejezetben 

részletezem a vizsgált vegyületek listáját. ABC sorrendben a vegyületek és hatásuk:  

4-metilkatinon (katinon típusú designer drog), alogliptin (diabetesz kezelésére), amlodipin 

(vérnyomáscsökkentő), atropin (paraszimpatikus idegrendszert gátló), atenolol 

(vérnyomáscsökkentő), bezafibrát (koleszterinszint csökkentő), bisoprolol 

(vérnyomáscsökkentő), butilon (katinon típusú designer drog), cetirizine (allergia ellenes szer), 

citalopram (antidepresszáns), dapoxetin (korai magömlés kezelésére használt szer), demetil-

dapoxetin (dapoxetin metabolit), didemetil-dapoxetin (dapoxetin metabolit), diklofenák 

(NSAID), efedrin (izgatószer, étvágycsökkentő), fexofenadin (allergia ellenes szer), flefedron 

(designer drog), gatifloxacin (antibiotikum), gemfibrozil (koleszterinszint csökkentő), 

hidrokortizon (szteroid gyulladásgátló szer), karbamazepin (epilepszia kezelésére használt 

szer), karvediol (vérnyomáscsökkentő), ketamin (fájdalomcsillapító), ketokonazol 

(gombaellenes szer), ketoprofén (NSAID), klórfeniramin (antihisztamin), klorokvin (anti-

maláriás szer), lomefloxacin (antibiotikum), mefedron (designer drog), mefloquine (anti-

maláriás szer), mepacrine (anti-maláriás szer), methylenedioxypyrovalerone (katinon típusú 

designer drog), metoprolol (vérnyomáscsökkentő), nikotin (vérnyomás-szívfrekvencia 

növelése), ofloxacin (antibiotikum), oktopamin (ingerületátvivő szer), ondansetron 

(hányáscsillapító), pantoprazol (reflux kezelésére), paracetamol (láz-és fájdalomcsillapító), 

pindolol (vérnyomáscsökkentő), primaquine (anti-maláriás szer), propranolol 

(vérnyomáscsökkentő), szulfametoxazol (antibiotikum), tadalafil (merevedési zavarok 

kezelésére alkalmazott szer), tafenoquine (anti-maláriás szer), tapentadol (fájdalomcsillapító), 

(-antagonista), terbutalin (asztma kezelésére), venlafaxine (antidepresszáns), verapamil 

(kálcium antagonista), vildagliptin (diabétesz kezelésére), vinkadifformin (fokozza az agy 
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oxigén ellátását), vinkamin (fokozza az agy oxigén ellátását), vinpocetine (fokozza az agy 

oxigén ellátását), vorikonazol (gombaölő). 

 

 

9. ábra : Gyógyszerhatóanyagok szerkezete I.  
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10. ábra. : Gyógyszerhatóanyagok szerkezete II 
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11. ábra : Gyógyszerhatóanyagok szerkezete III 
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4. Célkitűzések 

 
Doktori munkám témája szubsztituált ciklodextrinek analitikai jellemzése nagyműszeres 

technikákkal, komplexképző képességük illetve enantioszelektivitásuk vizsgálata kapilláris 

elektroforézis technikával.  

Munkám során célul tűztem ki olyan új típusú ciklodextrin származékok királis 

elválasztóképességének vizsgálatát, melyek az elválasztási mechanizmus mélyebb megértését 

segíthetik. A funkciós csoportok számában és/vagy helyzetében eltérő ciklodextrin 

származékok, enantioszelektivitását és komplexképző tulajdonságát vizsgáltam több mint 30 

racém vegyület esetében.  

A ciklodextrin-származékok előállításának támogatására a szintetikus munka során szükség 

volt analitkai módszerekre a reakció követéséhez és a termék tisztaság vizsgálatához is, ezért 

célom volt a szükséges analitikai módszerek fejlesztése : HPLC-ELSD, HPLC-RID, HPLC-

UV, CE és MALDI-TOF-MS technikákkal.  

Szulfobutiléter--ciklodextrin példáján keresztül mutatom be azokat a vizsgálatokat, melyek 

célja volt annak feltárása, hogy a különböző szubsztitúciós fokú SBEBCD származékok 

komplexképző tulajdonságát valamint, enantioszelektivitását hogyan befolyásolja a 

szubsztitúciós fok (DS).  

Célul tűztem ki a szelektíven szubsztituált metilezett ciklodextrinek példáján vizsgálni, hogy a 

funkciós csoportok helye és száma milyen hatással van az enantiomerek elválasztására. 

Továbbá célom volt egy kapilláris elektroforetikus módszer fejlesztése és validálása, 

diasztereomer sóképzéssel előállított enantiomerek vizsgálatára. 
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5. Módszerek 

5.1 Felhasznált anyagok 

5.1.1 Standardok 

A kísérleteimhez használt gyógyszerhatóanyagok Sigma Aldrich GmbH (Seelze, Németország) 

termékei voltak, illetve a kutatási partnerek bocsájtották rendelkezésemre. 

5.1.2 Puffer komponensek 
A HPLC mérésekhez alkalmazott acetonitril (ACN), a metanol (MeOH) (mindkettő gradiens 

tisztaságú) és analitikai tisztaságú ammónium acetát a Merck KGaA (Darmstadt, 

Németország), míg a jégecet a Sigma Aldrich GmbH (Seelze, Németország) termékei voltak. 

A CE mérések során a pufferoldatok készítésekor alkalmazott analitikai tisztaságú 

pufferalkotókat: nátrium acetát, ecetsav, HCl, NaOH, Tris, H3PO4, NaH2PO4 a Merck KGaA 

(Darmstadt, Németország) valamint a Sigma Aldrich GmbH. (Seelze, Németország) –tól 

szereztük be. A mérések során felhasznált vizet Millipore Elix3 (Billerica, MA, USA) 

víztisztító rendszerrel állítottuk elő. 

 

5.1.3 Ciklodextrinek 
Dolgozatomban előforduló ciklodextrin származékok: a töltéssel nem rendelkező heptakisz-2-

O-metil--ciklodextrin DS=7 (2-MeBCD), heptakisz-3-O-metil--ciklodextrin DS=7 (3-

MeBCD), heptakisz-6-O-metil--ciklodextrin DS=7 (6-MeBCD), heptakisz-2,3-di-O-metil--

ciklodextrin DS=14 (2,3-DIMEB), heptakisz-2,6-di-O-metil--ciklodextrin DS=14 (2,6-

DIMEB), heptakisz-2,3,6-tri-O-metil--ciklodetrin DS=21 (TRIMEB), random metil--CD 

DS~12 (RAMEB), heptakisz-(2-O-metil-3,6-dihidroxi)-β-ciklodextrin (HM-β-CD, heptakisz-

(2,3-di-O-metil-6-hidroxi)-β-ciklodextrin (HDM-β-CD), heptakisz-(2,3-di-O-acetil-6-

hidroxi)-β-ciklodextrin (HDA-β-CD), heptakisz-(2-O-metil-3-O-acetil-6-hidroxi)-β-

ciklodextrin (HMA-β-CD), a negatív töltéssel rendelkező heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-szulfát)-

β-ciklodextrin nátrium só (HDMS-β-CD), heptakisz-(2,3-di-O-acetil-6-szulfát)-β-ciklodextrin 

nátrium só (HDAS-β-CD), szulfobutil-éter-β-CD nátrium só DS~4, DS~6,3 és DS~10,4 

(SBEBCD), heptakisz-(6-O-szulfobutil-éter)-β-cyclodextrin nátrium só (6-(SB)7-β-CD), 

heptakisz-(2,3-di-O-methyl-6-O-karboximetil)-β-cyclodextrin nátrium só (HDMCM), 

oktakisz-(2,3-di-O-methyl-6-O-karboximetil)--cyclodextrin nátrium só (ODMCM), a 
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Cyclolab Kft. (Budapest, Magyarország) termékei. Az egyes méréseknél alkalmazott 

ciklodextrineket az eredmények ismertetésénél pontosítom. 

5.2 Készülékek, mérési körülmények 

Méréseim során az alábbi készülékeket használtam. Az egyes alkalmazott paramétereket 

lentebb részletezem. 

Készülék neve  Leírása 
CE Agilent 7100 típusú kapilláris elektroforézis készülék, DA detektorral 

szerelve 
HPLC1 Agilent 1260 típusú folyadékkromatográf, DAD, ELS és RI detektorral 

szerelve 
HPLC3 Agilent 1260 típusú folyadékkromatográf, DAD és ELS detektorral 

szerelve 
HPLC-MS Agilent 1260 típusú folyadékkromatográf, Agilent 6400 QQQ 
MALDI-TOF-MS Bruker Flextronic LRF típusú készülék 

 
CE készülék paraméterek: 

A CE méréseket diódasoros detektorral felszerelt Agilent 7100 (Agilent Technologies, 

Waldbronn, Németország) kapilláris elektroforézis készülékkel végeztem. Az eredmények 

kiértékeléséhez Chemstation szoftvert használtam. A kezeletlen szilika kapillárisokat az 

Agilent-től szereztem be. Kétféle hosszúságú kapillárissal dolgoztam, melyeket szükség esetén 

magam készítettem: 58,5 cm (effektív hosszúság 50 cm) és 33,5 cm (effektív hosszúság 25 cm). 

Az új kapillárisok kondícionálása egy meghatározott szekvencia szerint történt: 30-30-30 

perces öblítés 1N NaOH, 0,1N NaOH majd víz használatával. A nap elején és a nap végén a 

kapilláris kondícionálás 1 M NaOH-dal (5 perc), 0,1 M NaOH-dal (5 perc) és vízzel (5 perc) 

történt. Minden mérés előtt a kapillárist prekondicionáltuk: víz (1perc), 0,1 M NaOH (5 perc), 

víz (3 min) és háttérelektrolit (background electrolyte, BGE) (3 min). A kapilláris hőmérséklete 

20 °C volt, kivéve a SBEBCD szubsztitúciós fok meghatározása és a stabilitási állandók DS 

függése méréseknél, ott 25 °C-ra termosztáltam a kapillárist. A mérések során változó 

feszültséget alkalmaztunk 10-30 kV tartományban. Az UV detektálás mindegyik vizsgált 

molekula esetén több hullámhosszon (200, 210, 225, 250 nm) történt. A mérések során az 

áramerősséget és a feszültséget monitoroztuk. A mintákat hidrodinamikusan injektáltam : 30 

mbar 4 sec beállítással.  
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A különböző kísérletekhez használt pufferek és készítésük: 

50 mM NaH2PO4 pH=7,2 készítése: 

600 mg pufferalkotót bemértem 100 mL merőlombikba, majd hozzáadtam 90 mL vizet. Ezután 

folyamatos keverés és pH mérés mellett a pH-ját 7,2-re állítottam 1N és 0,1 N NaOH 

oldatokkal. pH állítás után a lombikot jelre töltöttem majd 0,22 m szűrőn leszűrtem. 

50 mM H3PO4 pH=2,5 készítése: 

260 L cc. foszforsavat pipettáztam 100 mL lombikba (pontos bemérést ellenőriztem 

súlyméréssel) majd hozzáadtam 90 mL vizet. Ezután folyamatos keverés és pH mérés mellett 

a pH-ját 2,5-re állítottam 1N és 0,1 N NaOH oldatokkal. pH állítás után a lombikot jelre 

töltöttem majd 0,22 m szűrőn leszűrtem. 

20 mM ecetsav (TRIS) pH=4,5 készítése: 

115 L ecetsavat pipettáztam 100 mL lombikba (pontos bemérést ellenőriztem súlyméréssel) 

majd hozzáadtam 90 mL vizet. Ezután folyamatos keverés és pH mérés mellett a pH-ját 4,5-re 

állítottam TRIS-szel. pH állítás után a lombikot jelre töltöttem majd 0,22 m szűrőn leszűrtem. 

20 mM NaH2PO4 pH=7,0 készítése: 

240 mg pufferalkotót bemértem 100 mL merőlombikba, majd hozzáadtam 90 mL vizet. Ezután 

folyamatos keverés és pH mérés mellett a pH-ját 7,0-re állítottam 1N és 0,1 N NaOH 

oldatokkal. pH állítás után a lombikot jelre töltöttem majd 0,22 m szűrőn leszűrtem. 

20 mM H3PO4 és 10 mM NaOH metanolos puffer készítése: 

40 mg NaOH-t bemértem 100 mL lombikba majd hozzáadtam 50 mL metanolt, ezután az 

oldathoz pipettáztam 105 mL cc. foszforsavat majd jelre töltöttem metanollal. Használat előtt 

0,22 m szűrőn leszűrtem.  

 

MS paraméterek: 

HPLC-hez kapcsolt, Agilent 6400 QQQ rendszert a következő beállításokkal használtam: 

start mass: 100, end mass: 2000, fragmentor: 135V, polarity: positive, gas temp: 300 C, gas 

flow: 13 l/min, nebulizer: 60 psi, silent gas temp: 400 C, silent gas flow: 11 l/min, capullary: 

4000V. A HPLC módszer ugyanaz volt, mint amit a méréseknél használtam. Az adatokat 

MassHunter programmal kezeltem. 
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HPLC módszerek, paraméterek: 

Az alábbi táblázatban (4. táblázat) csoportosítom a ciklodextrinek jellemzéséhez használt 

puffereket, oszlopokat, készülék paramétereket. 

4. táblázat : HPLC módszerek 

Módszer 
neve 

Oszlop Puffer/ eluens Gradiens program, 
paraméterek 

Detektálás Vizsgált 
ciklodextrinek 

SBEBCD CDScreen
-IEC 

A:1.5% TEA/FA 
pH: 4.5 
B:ACN 

 

0-2 p B=10%,  
2-8p B:10-40%, 
8-14p B:40-60% 
stop: 20p, post: 10p 
Áramlás: 1.1 ml/p 
Injektálás: 20ul 
Hőmérséklet:25C 

ELSD SBEBCD  

ODMCM CDS-DAB A:36mM AmAc 
pH=4.5 
B:ACN 

0-21p B:20-40% 
stop: 21p, post:7p 
Áramlás: 1 ml/p 
Injektálás: 10ul 
Hőmérséklet:25C 

ELSD ODMCM 

HDMCM CDS-DAB A:36mM AmAc 
pH=4.5 
B:ACN 

0-21p B:20-40% 
stop: 21p, post:7p 
Áramlás: 1 ml/p 
Injektálás: 10ul 
Hőmérséklet:25C 

ELSD HDMCM 

MeCD 1 Kinetex 
C18 

A: PW 
B: MeOH 

0-8 p B=30%,  
8-10p B:30-100%, 
stop: 15p, post: 6p 
Áramlás: 0.7 ml/p 
Injektálás: 20ul 
Hőmérséklet:25C 

ELSD 2-MeBCD,  
6-MeBCD,  
3-MeBCD 

MECD 2 CDScreen A: 10 % ACN 
B: 90% ACN 

 

0-20p B:0-70% 
stop:20p, post: 6p 
Áramlás: 1 ml/p 
Injektálás: 20ul 
Hőmérséklet:30C 

ELSD  
 

BCD, 
RAMEB, 
CHRYSMEB, 
DIMEB, 
TRIMEB 

MECD 3  Kinetex 
C18 

A: 10 % ACN 
B: 90% ACN 

 

0-20p B:0-70% 
stop:20p, post: 6p 
Áramlás: 1 ml/p 
Injektálás: 20ul 
Hőmérséklet:30C 

ELSD 

DIMEB Kinetex 
C18 

IPA:MeOH:PW 
= 12 : 28 : 60 

Izokratikus 
Áramlás: 0.5 ml/p 
stop:45p 
Injektálás: 10ul 
Hőmérséklet:30C 

RID DIMEB 
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HPLC oszlopok:  

 CDScreen-DAB (5m, 4.0x250 mm, Col.No.: 141103, ChiroQuest, Budapest) 

 CDScreen-IEC (3μm, 4.0x150 mm, Bio-Sol-Dex Kft. Kecskemét) 

 CDScreen (3μm, 4.0x150 mm, Bio-Sol-Dex Kft. Kecskemét) 

 Kinetex C18 (2,6µm, 4.6x100 mm, Phenomenex) 

Pufferek készítése HPLC mérésekhez:  

36 mM ammónium-acetát puffer készítése 

3,16 g ammónium-acetát puffer alkotót bemérünk, majd oldjuk 1 L tisztított vízben. Az oldat 

pH-ját jégecettel állítjuk pH=4,5-re, majd 0,22 m szűrőn szűrjük. 

1,5% TEA/FA pH=4.5 puffer készítése  

900 mL tisztított vízhez adunk 4,0 mL trietilamint, majd a pH-ját 4,5-re állítjuk hangyasavval, 

majd 1000 mL-re egészítjük ki tisztított vízzel. 0,22 m szűrőn szűrjük. 

 
MALDI-TOF-MS készülék beállítások:  

Bruker microflex készüléket használtam a spektrumok felvételéhez. A rendszer pozitív és 

negatív ion módban is használható, én pozitív módban használtam. Ionok előállítása egy 60 Hz-

en működő N2 lézerrel történik, ami 337 nm-en működött. A készülék teljesen kompakt, egybe 

épített szivattyúrendszerrel mely a nagyvákum biztosításáért felelős. Az adatokat FlexAnalysis 

szoftverrel regisztáltam és értékeltem ki. 

5.3 Mintaoldatok készítése 

HPLC mérésekhez a vizsgált ciklodextrinekből 10 mg/mL koncentrációjú oldatot készítettem 

eluens A-ban oldva, majd a megfelelő mennyiséget injektáltam.  

CE mérésekhez a vizsgált vegyületekből 1mg/mL MeOH-s törzsoldatot készítettem, majd 1% 

DMSO tartalmú tisztított vízzel higítottam 10x-esére.  

MALDI mérésekhez a vizsgálandó ciklodextrinekből 10 mg/mL koncentrációjú vizes oldatot 

készítettem. 2,5-dihidroxi-benzoesav mátrixot 20 mg/mL kocentrációban készítem 50 % EtOH-

ban oldva. A MALDI mérésekhez a mintákat következőképp készítettem: 10 L ciklodextrin 

mintát, 25 L mátrixoldatot és 65 L 50 % EtOH oldatot összemérünk, majd ebből az oldatból 

cseppentünk 2 L-t a mérésekhez használt plate-re.  
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Kapilláris elektroforézis módszer validáláshoz a mintákat összeméréssel készítettem. Feniletil-

amin és cisz-permetrinsav enantiomerekből 1 mg/mL koncentrációjú törzsoldatot készítettem, 

majd a validáláshoz szükséges mintákat higítással, összeméréssel készítettem. 

5.4 Számítások 

5.4.1 Felbontás 
Két csúcs elválasztását a felbontási értékkel (RS) tudjuk jellemezni, az alapvonal elválasztáshoz 

RS > 1,5 érték szükséges azonos nagyságú csúcsok esetén. Ha azonban a csúcsok 

aszimmetrikusak ennél hatékonyabb elválasztásra lehet szükség (RS > 2,0). Az enantiomerek 

elválasztása esetén a felbontást az alábbi képlet alapján definiálhatjuk: 

𝑅𝑆 =  
2(𝑡2 − 𝑡1)

𝑤2 + 𝑤1
 

       8. egyenlet 

Ahol t1 és t2 az enantiomerek migrációs idői, w1 és w2 az enantiomerek csúcsának extrapolált 

szélessége az alapvonalon. 

Munkám során minden felbontási értéket a ChemStation szoftverrel számítottamm. 

5.4.2 Látszólagos komplexstabilitási állandó meghatározása 
A szelektand és a CD szelektor közötti komplexképzésre 1:1 sztöichiometriát feltételezve a 

szelektand effektív mozgékonyságának függését a CD szelektor koncentrációtól 9. egyenlet 

mutatja be [88]: 

][1

][cplxfree
eff CDK

CDK







                      9. egyenlet 

ahol eff a szelektand effektív mozgékonysága az adott CD koncentrációnál, free és cplx a 

szabad és a komplexált szelektand effektív mozgékonysága, K a látszólagos komplex-stabilitási 

állandó, [CD] a CD típusú szelektor moláris koncentrációja. 

9. egyenlet alapján több ismert [CD] és a kísérletileg meghatározott free és i
eff értékekből 

meghatározható a K pl. az x-reciprok módszer alkalmazásával []: 

Az 9. egyenletből levezethető, hogy 

)()(
][
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freecplxfree

i
eff

free
i
eff 


KK

CD
            10. egyenlet 



38 
 

amelyből következik, hogy 
][

)( free
i
eff

CD


 vs. )( free

i
eff   pontjaira fektetett egyenes 

meredeksége K értékét adja meg. 

A számoláshoz és az egyenes illesztéshez Microsoft Excel programot használtam. 
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6. Eredmények 

6.1 Szulfobutilezett származékok vizsgálata 

6.1.1 Szulfobutiléter--ciklodextrin származékok analitikája  

 
A ciklodextrinek, főleg a származékok analitikája sok szempontból különbözik a 

gyógyszermolekulák vagy egyéb szénhidrátok vizsgálatától. Az alap ciklodextrinek viszonylag 

egyszerűen vizsgálhatóak folyadékkromatográfiával, de a származékok analízise már 

bonyolultabb feladat. A CD származékok a gyártási folyamattól függően igen különböző 

átlagos szubsztitúciós fokúak és komponenseloszlásúak lehetnek, hiszen a BCD 21 hidroxil 

csoportja cserélhető ki a kívánt oldalláncra. A statisztikusan szubsztituált származékok számos 

komponenst tartalmaznak. Az elméletileg lehetséges összetevők száma igen nagy (221). 

A véletlenszerűen szubsztituált ionos származékok vizsgálatára legelterjedtebben használt 

módszer a kapilláris elektroforézis. A különböző szubsztitúciós fokú komponens-csoportok 

valóban jól elválaszthatók CE módszerrel, de CD származékok esetében a kromofór csoportok 

hiánya miatt általában csak indirekt UV detektálás alkalmazható. Figyelembe véve, hogy az 

egyes komponens-csoportok effektív mozgékonysága változó, valamint a különböző 

szubsztitúciós fokú komponensek válaszjele különböző lehet, az elektroferogram alapján az 

anyagra számított átlagos DS értékékek eltérnek a más módszerekkel (NMR, elemanalízis) 

meghatározott DS értéktől [89, 90, 91]. Ennek ellenére az amerikai gyógyszerkönyv 

szulfobutiléter β-ciklodextrin (SBEBCD) monográfiájában (USP-35/NF-30) CE módszert írtak 

le az átlagos szubsztitúciós fok meghatározására és a különböző DS-ű komponensek 

területaránya is szerepel követelményként. Az ionos CD-származékok elválasztása egy újabb 

kihívást jelentett az analitikusok számára. A sokkomponensű SBEBCD jellemzésére fordított 

fázisú ion-pár kromatográfiát illetve anioncserés kromatográfiát alkalmaztak sikeresen [92, 93, 

94].  

A szubsztitúciós fok ismeretére azért van szükség, mert a különböző DS-ű származékok eltérő 

fizikai-kémiai tulajdonságúak lehetnek. Néhány publikáció fellelhető az irodalomban eltérő 

DS-ű SBECD alkalmazásáról. Stella [95] egy korai szabadalmában különböző hatóanyagok 

stabilitási adatait számszerűsíti DS=1,0 és DS=7,4 származék alkalmazásakor. 

Mosher és tsi. [96] amiodarone szolubilizálása céljából alkalmazott DS= 4,0; 7,0 és 11,0 

SBEBCD származékot egy oldatos formuláció fejlesztésére. A DS 7-es származékot találták a 

legalkalmasabbnak. A királis szelektorként való alkalmazás során fellépő eltérő 
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enantioszelektivitást Boer és tsi. [97] tárták fel. 2000-es évektől kezdődően a DS~7 származék 

használata terjedt el, mivel ezt a származékot választották ki klinikai viszgálatokra. Meg kell 

jegyezni, hogy a DS~7 érték kicsit félrevezető, hisz az amerikai gyógyszerkönyvben leírt 

származék átlagos szubsztitúciós foka 6,2-6,9 között van. 

2004-ben kezdődött a Cyclolab Kft-nél egy ciklodextrinek analízisére tervezett HPLC állófázis 

fejlesztése. Ennek eredményeként születettek meg a CD-Screen® és a CD-Screen-IEC® fantázia 

nevű oszlopok, melyek mind semleges mind ionos származékok analízisére alkalmasak. A 

projekt sikerét mutatja, hogy 2012-ben a CD-Screen® oszlop bekerült az európai 

gyógyszerkönyv HPBCD monográfiájába. 

 

 

12. ábra: CD-Screen-IEC® oszlop töltetének szerkezete: a szilika töltethez kötött aromás 

gyűrű a ciklodextrin üregével lép kölcsönhatásba, míg a kationos töltés szerepe ionos 

kölcsönhatás az ionos SBEBCD-vel 

 

A 12. ábrán látható miben rejlik a CD-Screen-IEC® oszlop varázsa: többféle kölcsönhatás 

kialakítására képes: zárványképző hidrofób kölcsönhatás, ionos és H-hidas kölcsönhatások 

erősitik egymást. 

Dolgozatomban 4 különbözű szulfobutil BCD-származékot vizsgáltam: 3 statisztikusan 

szubsztituált származékot, melyek átlagos DS-ükben különböznek és egy mono-izomer 

származékot, a per(6)-SBEBCD származékot. A statisztikusan szubsztituált származékok 

szubsztitúciós fokának meghatározása NMR-rel történt. Komponens eloszlásuk jellemzését 

elvégeztem folyadékromatográfiával, kapilláris elektroforézissel és MALDI 

tömegspektrometriás vizsgálattal (13.-19. ábra). 
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13. ábra: Három különböző átlagos DS-ű, statisztikusan szubsztituált szulfobutil BCD-

származék vizsgálata CE-vel 

 

14. ábra: Három különböző átlagos DS-ű, statisztikusan szubsztituált szulfobutil BCD-

származék vizsgálata HPLC-vel CD-Screen-IEC® oszlopon 

 

15. ábra: SBEBCD DS~4 vizsgálata MALDI-TOF-MS technikával 
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16. ábra: SBEBCD DS~6 vizsgálata MALDI-TOF-MS technikával 
 

 

17. ábra: SBEBCD DS~10 vizsgálata MALDI-TOF-MS technikával 
 

Mindhárom módszer megmutatja, milyen sok komponensű keverékek a véletlenszerűen 

szubsztituált CD-származékok. A különböző átlagos szubsztitúciós fokú minták komponensei 

csak részben fednek át. Ezért fontos tudnunk a szubsztitúciós fokot és a komponens eloszlást 

hisz teljesen más anyagokról van szó. 

Összehasonlítva a CE és HPLC módszereket, a kapilláris elektoforézis hátránya, hogy a 

nagyobb DS-ű komponenseket nem választja el (13. ábra). Ezzel szemben a CD-Screen-IEC® 

HPLC oszlop alkalmas a nagyobb szubsztitúciós fokú izomerek elválasztására is (14. ábra).  
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A 15.,16. és 17-es ábrákon látható MALDI spektrumok összhangban vannak a HPLC-s és a 

kisebb szubsztitúciós fokú minták esetén a CE-s eredményekkel is. A spektrumokon a 

különböző DS-ű populációk nátrium, kálium és egyéb kationos adduktjai láthatóak. A 

különböző lehetséges nátrium adduktok tömegszámát az 5. táblázat tartalmazza. A készülék 

csak egy ponton a TRIMEB (m=1451) csúcsára lett kalibrálva nem tartományra, így kisebb 

nagyobb eltérések a tömegszámban előfordulhatnak. 

5. táblázat: Számított tömegszámok a DS szerint 

DS m m+Na 
0 1135,0 1157,0 
1 1293,2 1315,2 
2 1451,4 1473,4 
3 1609,6 1631,6 
4 1767,8 1789,8 
5 1926,0 1948,0 
6 2084,2 2106,2 
7 2242,4 2264,4 
8 2400,6 2422,6 
9 2558,8 2580,8 
10 2717,0 2739,0 
11 2875,2 2897,2 
12 3033,4 3055,4 
13 3191,6 3213,6 
14 3349,8 3371,8 

 

Szemben az edigiekben bemutatott sokkomponensű keverékekkel a mono-izomer származék, a 

6-os helyzetben perszubsztituált SBEBCD kromatogramja sokkal egyszerűbb (19. ábra).  

A kromatogram elején t0 környékén sócsúcs látható, míg a főcsúcs környékén a szennyezők. 

Terület százalékos kiértékeléssel határoztuk meg a tisztasáságát. Míg a véletlenszerűen 

szubsztituált származék kromatogramja csúcsok sokasága, addig perszubsztituált származék 

kromatogramján egy nagyobb csúcs és lehetséges szennyeződései láthatóak.  

 

18. ábra: Perszubsztituált SBEBCD szerkezete 
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19. ábra: Perszubsztituált SBEBCD HPLC kromatogramja (tisztasága: 91,3 %) 

 

6.1.2 Különböző szubsztitúciós fokú SBEBCD minták komplexképző 

tulajdonságainak vizsgálata 

 
A kapilláris elektroforézis alapvetően olyan analitikai technika, amely alkalmas elektromos 

töltéssel rendelkező és nem rendelkező vegyületek vizsgálatára. Ha az alkalmazott pufferben 

CD-t oldunk, akkor a CD és a mintában oldott vegyület között létrejövő kölcsönhatás révén a 

vizsgált molekula vándorlási sebessége megváltozik. A pufferben oldott CD koncentrációjának 

szisztematikus változtatásával lehetőség nyílik a CD és az analit közötti kölcsönhatást jellemző 

komplex stabilitási állandó meghatározására. Ezzel a módszerrel annál nagyobb stabilitási 

állandót kapunk, minél jobban eltér a vegyület vándorlási sebessége a komplexétől. Mivel a 

SBEBCD negatívan töltött így mind semleges mind ionos vegyületekkel történő kölcsönhatás 

vizsgálata lehetséges.  

A komplex stabilitási állandó értékének meghatározására leggyakrabban alkalmazott módszer 

a fázis-oldékonyság vizsgálat, ami a komplexképzés hatására bekövetkező oldékonyság-

növekedésen alapul. Ez a módszer hosszadalmas és sok anyagot használ fel szemben a kis idő- 

és anyagigényű kapilláris elektroforézis technikával. 

Dolgozatomban 3 különböző szubsztitúciós fokú (szubsztitúciós fok meghatározása NMR-rel 

történt) SBEBCD komplexképző tulajdonságát vizsgáltam 12 kiválasztott vegyülettel. Előzetes 

vizsgálatok alapján ezen vegyületek mindegyike a BCD üregméretét preferálja [98]. A 

stabilitási állandó értékeit x-reciprok módszerrel számítottam, az eredményeket a 6. táblázat 

foglalja össze. Az alkalmazott körülmények között egyik racém vegyülettel sem tapasztaltam 

enantiofelismerést. Minden esetben vastagított betűvel jelöltem a legnagyobb értékeket. 

Statisztikusan szubsztituált származékoknál a látszólagos stabilitási állandó kifejezés 
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használata indokolt, mivel nem egy anyagra vonatkozik hanem több száz izomer 

komplexképzési állandójának átlagából adódik. 

 

6. táblázat: A vizsgált vegyületek látszólagos komplex stabilitási állandói ( pH=7,2, 25 °C) 

 Látszólagos komplex stabilitási állandó (M-1) 

 
SBEBCD  

DS 3,9 
SBEBCD  

DS 6,5 
SBEBCD  
DS 10,4 

gemfibrozil 362 175 125 
verapamil 1620 750 1030 
szulfametoxazol 305 50 145 
karbamazepin 547 500 460 
ketoprofen 220 85 85 
hidrokortizon 2400 1640 1740 
bezafibrát 220 640 65 
paracetamol 146 260 195 
vorikonazol 314 370 385 
diklofenák 70 50 105 
metoprolol 640 600 1120 
nikotin 85 65 115 

 

A 6-os táblázat adatait a 20 és 21-es ábrák szemléltetik. Ennek alapján a vizsgált vegyületeket 

négy csoportba oszthatjuk a DS függésük trendjei szerint.  

I. Minimum görbe (szulfametoxazol, verapamil, hidrokortizon, metoprolol, nikotin, 

diklofenák) 

II. Maximum görbe (bezafibrát, paracetamol) 

III. Emelkedő görbe (vorikonazol) 

IV. Csökkenő görbe (gemfibrozil, ketoprofen, karbamazepin) 

Nem meglepő a kiválasztott 12 vegyület eltérő viselkedése, hiszen jelentősen eltérő a 

szerkezetük. Azonban két, egymással ellentétes hatású jelentősebb faktor kiemelhető, ami 

befolyásolhatja a gazdamolekula-vendégmolekula közötti affinitást a DS függvényében. 

 Geometriai faktor: a terjedelmes szulfobutil szubsztituensek blokkolják a BCD üregét, 

sztérikus akadályt képezve a komplexképzési folyamatban 

 Elektrosztatikus faktor: a DS emelkedésével a CD töltése is nő, ami kedvező az 

ellentétes töltésű vegyületek közötti ionos kölcsönhatás érvényesüléséhez, de 

kedvezőtlen a szintén negatív töltésű vendégmolekulák esetén. 
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20. ábra: Látszólagos komplex-stabilitási állandók a DS függvényében (emelkedő, csökkenő 
vagy maximum típusú görbék) 

 

A DS emelkedésével csökkenő stabilitási állandó magyarázható a sztérikus gátlással és az 

elektrosztatikus taszítás jelenségével is. Minél több funkciós csoport van a CD gyűrűn, annál 

nehezebb a vendégmolekula számára a hozzáférés, ezen kívül savas jellegű analit esetén 

(gemfibrozil, ketoprofen) a töltéssűrűség növekedésével gátolttá válik a komplexképzés. 

Minimum és maximum görbe esetén a két jelenség együtt hathat a kölcsönhatásra. A DS 

függvényében folyamatosan növekvő stabilitási állandót vorikonazol esetében tapasztaltunk.  

Ezek az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy minden esetben szükség van a felhasznált 

statisztikusan szubsztituált ciklodextrin származék pontos jellemzésére, hisz ahogy az 

eredményekből is látszik nem mindegy milyen DS-ű származékkal dolgozunk. 
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21. ábra: Látszólagos komplex-stabilitási állandók a DS függvényében (minimum típusú 

görbék) 

 

Mivel a SBEBCD gyártása ma már gyógyszerkönyv szerint szabályozott, ezért a különböző 

sarzsok már nagyon hasonló tulajdonságúak, azonban ha nem ellenőrzött helyről szerezzük be 

a kísérleteinkhez szükséges származékokat, előfordulhat, hogy nem sikerül reprodukálni egy 

azonos DS-sel jellemzett SBEBCD mintával kapott eredményeket. HPBCD esetén hasonló 

hatás van és ott a gyógyszerkönyv sokkal megengedőbb DS tekintetében, RAMEB és HPGCD 

származékokból pedig még nincs hivatalos specifikáció. 
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6.1.3 Különböző szubsztitúciós fokú SBEBCD minták 

enantiofelismerésének vizsgálata 

 
A statisztikusan szubsztituált szulfobutil--ciklodextrint királis szelektorként széleskörűen 

használják bázikus vegyületek elválasztására. Ezen publikációk többségében a leggyakoribb 

DS~7-es származékot használják. Az analitok kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy olyan 

racém vegyületeket válasszak ki a kísérletsorozathoz, amelyeket publikációkban már sikeresen 

elválasztottak szulfobutilezett származékkal. Németh és tsi. az anti-maláriás szerek 

elválasztásáról számol be különböző, köztük szulfobutil származékokkal [99]. Vinka 

alkaloidok sikeres elválasztásáról Sohajda és tsi. írnak [100]. Atenolol és pindolol sikeres 

elválasztásáról szintén találunk példát []. Francotte 1997-es publikációjában vizsgálja a 

szubsztitúciós fok hatását az enantioszelektivitásra szulfobutil--ciklodextrin példáján [101]. 

Különböző szubsztitúciós fokú szulfobutil--ciklodextrinek enantioszelektivitását ezidáig még 

senki nem vizsgálta. A kapott eredményeket a 7. táblázat foglalja össze. Mindegyik 

származékot 20 mM koncentrációban használtam, koncentrációfüggést itt nem vizsgáltam. 

 

7. táblázat: Különbözű DS-ű SBEBCD származékokkal elért felbontási értékek 

 DS3,9 DS6,5 DS10,4 
atenolol 2,24 1,40 1,08 
pindolol 1,27 1,58 1,33 0,43 0 
kavinton 2,03 3,01 3,27    2,43 1,41 0 
vinkadifformin 0 0,81 1,76 
vinkamin 0 0 3,21 
klorokvin (CLQ) * 3,50 1,76 
mepakrin (QR)  3,54 1,53 1,17 
primakvin (PRQ) 4.98 ** 1,30 
tafenokvin (TFQ) 0 0 0 
meflokin (MFQ) 2,55 0,54 4,25 1,81 0 

** nem volt elegendő az analízis idő 
** torzult csúcsalak nem tette lehetővé a kiértékelést 

 
Az általam tanulmányozott racém vegyületek mindegyike bázikus, így az alkalmazott pH=2,5-

n kationos formában vannak jelen, míg a királis szelektor negatív töltésű, így az elválasztás 

hajtóereje az elektrosztatikus kölcsönhatás lehet. Az alkalmazott negatív feszültséggel 

magyarázható, miért vándoroltak gyorsabban a magasabb szubsztitúciós fokú ciklodextrinekkel 
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komplexált analitok. EOF nincs, így a „komplex” csak a saját mozgákonyságával vándorol, ami 

a töltéssűrűség növekedésével (a szulfobutil csoportok száma nő) egyre növekszik. 

A legtöbb esetben a felbontás csökkent a DS emelkedésével. Ez a jelenség magyarázható a 

szulfobutil funkciós csoportok egyre növekvő térigényével is, aminek következtében egy 

ellentétes gátló hatás a sztérikus gátlás lép fel. Pindolol egy királistáscentrummal rendelkezik, 

így két csúcsot kellett volna kapnunk, azonban ahogy az a 22. ábrán látszik, DS~4 származék 

használatakor 4 csúcsot kaptunk. Valószínű az oldatkészítéshez használt minta valamilyen  

szennyezőt tartalmazott. A csúcsok beazanosítása a tiszta enantiomerek hiányában nem történt 

meg. A DS emelkedésével ez a szelektivitás teljesen eltűnt. A kavinton esetében is hasonló 

jelenséget tapasztaltam, valószínű magának a hatóanyagnak szennyezőit látjuk alacsony DS-ű 

származék használatánál. 

 

22. ábra: Atenolol és pindolol elválasztása különböző szubsztitúciós fokú SBECD-kel (DS 

3,9, DS 6,6, DS 10,4) 

23. ábra: Anti-maláriás szerek (A: CLQ, B: PRQ, C: MFQ, D: QR) elválasztása különböző 

szubsztitúciós fokú SBECD-kel (DS 4, DS 6.6, DS 10) 
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6.1.4 Perszubsztituált szulfobutil származék enantiofelismerése 

 
Amíg a statisztikusan szubsztituált szulfobutil származékokat széleskörűen vizsgálták és 

alkalmazták/alkalmazzák királis szelektorként, addig a mono-izomer származékok irodalma 

szegényes. Ez a tény magyarázható a két vegyületcsoport eltérő nehézségű előállítási 

lehetőségeivel. Amíg a statisztikusan szubsztituált származék egy lépéses reakcióval lúgos 

vizes közegben előállítható, addig a mono-izomer származék egy több-lépcsős reakció sorozat 

terméke. Az első publikáció mono-izomer szulfoalkil származékról Kirschner és Green tollából 

származik [102]. Munkájuk szulfopropil származék előállítására és az azonosítására fókuszál. 

Green és Jaramillo a per-2,3-O-alkil-6-szulfoalkil ciklodetrinek analitikai elválasztását írták le 

hidrofil kölcsönhatású kromatográfiát használva [103]. A mono-izomer per-2,3-O-dibenzil-6-

szulfobutil ciklodextrinek első használatát kapilláris elektroforézisben Green és McKee 

publikálták [104]. A szerzők egy amfifil molekulát állítottak elő, és mutaták be hogy micellákat 

képez vízben, ezáltal alkalmazható királis szelektorként enantiomerek elválasztására [105]. 

Doktori munkám következő állomása, az újonnan előállított 6-os helyzetben perszubsztituált 

szulfobutil--ciklodextrin királis felismerésének vizsgálata volt (18. ábra). 

8. táblázat: Perszubsztituált szulfobutil ciklodextrinnel elért felbontás értékek 

szelektor 
koncentráció (mM) 1,0 mM 5,0 mM 10,0 mM EMO 

verapamil 0 0,4 0,8  
dapoxetin 1,2 0 0 S, R 
ondansetron 0,8 1,8 1,9  
propranolol 2,2 1,3 1,3 R, S 
atenolol 0,6 1 3,2 R, S 
metoprolol 0 0 0  
karvediol 7 2,9 2,4  
terbutalin 1,7 2,4 3  
amlodipin 1,7 1,6 1,5  

tadalafil 
2,5 1 0 RS, SR, RR, SS 
16,4 11.9 6,7  
5,7 5 3,1  

 

A szelektort 1-5-10 mM koncentrációban oldottam a savas pH=2,5 háttérelektrolitban. A kapott 

felbontás értékeket a 8-as táblázat foglalja össze. A vizsgált racém vegyületek a tadalafil 

kivételével az alkalmazott körülmények között kation formájában vannak jelen, míg a 

ciklodextrin-származék negatív töltést hordoz. Így a királis felismerés hajtóereje lehet az 
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elektrosztatikus kölcsönhatás kialakulásának lehetősége. 1 mM szelektor koncentrációt 

alkalmazva propranolol, terbutalin, karvediol és amlodipin esetében alapvonal elválást 

tapasztaltam. Az enantioszelektivitás koncentráció függése jelen esetben sem egyértelmű. 

Verapamil, ondansetron, atenolol és terbutalin esetében a ciklodextrin koncentráció növelésével 

nagyobb felbontást értem el, míg dapoxetin, propranolol, karvediol, amlodipin (24. ábra, H 

elektroferogram) és tadalafil (24. ábra, I elektroferogram) esetében a koncetráció növelése 

következtében a felbontás romlását tapasztaltam. Érdekes eredmény, hogy a béta-blokkolók 

közül a propranolol, atenolol és karvediol elválasztását értem el azonban a metroprolol 

enantiomerek ilyen körülmények között nem választhatók el. A negatívan töltött 

szulfobutilezett CD-származék királis felismerést mutatott mono-, di- és tercier amint 

tartalmazó racém vegyület iránt is, sőt még a semleges tadalafil négy sztereoizomerjét is 

elválasztotta alacsony szelektor koncentráció mellett (24. ábra, I elektroferogram). 

Dapoxetin, propranolol, atenolol és tadalafil enantiomerek migrációs sorrendjét is 

meghatároztam. Propranolol és atenolol azonos RS sorrendben migráltak (24. ábra, D és E 

elektroferogramok), a dapoxetin (24. ábra, B elektroferogram) pedig SR sorrendben. 

 

 

24. ábra : 6-(SB)7-β-CD szelektorral elért elválasztások (A: verapamil, B: dapoxetine, C: 

ondansetron, D: propranolol, E:atenolol, F: karvediol, G: terbutalin, H: amlodipin, I: tadalafil) 
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6.2 Karboximetilezett ciklodextrin származékok 
enantioszelektivitásának vizsgálata 

 
Doktori témám következő fejezetében arra kerestem a választ, hogyan befolyásolja a 

karboximetil funkciós csoportok száma a királis felismerőképességet. E célból a CycloLab által 

előállított új mono-izomer származékok (6-os helyzetben karboximetilezett  és -CD (25. 

ábra) enantioszelektivitását vizsgáltam kapilláris elektroforézissel. A két szelektor csupán az 

üreg méretében tér el. Kísérleteimet HDMCM estében három különböző pH-n (pH=2,5; 4,5; 7) 

végeztem, míg ODMCM vizsgálata két pH-n (2,5; 7) történt. HDMCM származék 

enantioszelektivitását nem vizes közegben is vizsgáltam. Mind vizes mind nemvizes 

körülmények között az enantiofelismerés koncentráció függését is megállapítottam.  

 

25. ábra: ODMCM és HDMCM szerkezete 

6.2.1 Karboximetil származékok analitikai jellemzése 

 
A karboximetilezett származékok az ionos ciklodextrinek csoportjának régóta ismert 

képviselői. 1990-es évektől alkalmazzák őket sikeresen királis szelektorként semleges és 

bázikus vegyületek elválasztására [106, 107, 108]. Először Terabe és tsi. írták le a mono-2-O-

karboximetil-CD használatát mint mozgó pszeudoállófázis, azonban királis felismerést nem 

tapasztaltak [109]. Smith néhány semleges vegyület elválasztását írta le CMBCD királis 

szelektorral pH 12,4 pffert alkalmazva [110]. Az irodalomban számtalan példát lehet találni 

ahol sikeresen alkalmazták ezt a származékot, azonban ezekből a cikkekből szinte kivétel nélkül 

hiányzik, hogy pontosan milyen is az a karboximetilezett származék. Hisz ahogy fentebb láttuk 

szulfobutil származékok esetében, a szubszitúciós fok hatással lehet a királis felismerő 

képességre. A keverékek viselkedésének megértésében nagy segítséget nyújt egyes 
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komponenseik vizsgálata külön-külön. A CD-származékok szintézisével kapcsolatos ismeretek 

bővítése ma már lehetőséget ad arra, hogy egyre több komponenst célzott szintézissel, tisztán 

állítsanak elő. Dolgozatomban az újonnan előállított mono-izomer származékok 

enantiofelismerését vizsgáltam.  

Analitikai jellemzésük nagyon hasonló körülmények között lehetséges mint a szulfobutilezett 

származékoké. Dolgozatomban HPLC-ELSD rendszert használtam a jellemzésükre CDScreen-

IEC® oszlopot alkalmazva. ODMCM és HDMCM is mono-izomer származék, ennek 

megfelelően a HPLC kromatogramjuk egy csúcs (26. ábra). Az alkalmazott módszer alkalmas 

a különböző szubsztitúciós fokú izomerek elválasztására is (26. ábra). 

 

 

 

26. ábra : ODMCM reakcióelegy és végtermék (tisztaság : 95,5 terület %) HPLC 
kromatogramja 

6.2.2 HDMCM enantioszelektivitása 

 
Perszubsztituált HDMCM 7, míg az ODMCM 8 karboximetil csoportot tartalmaz 6-os 

pozícióban, mely csoportok a pH-tól függően lehetnek ionos vagy semleges formában. Marvin 

sketch programmal prediktált pKa értékek HDMCM szelektrorra a következők: pKa1=2,37; 

pKa2=2,73; pKa3=2,99; pKa4=3,21; pKa5=3,43; pKa6=3,69; pKa7=4,06. Egy ilyen több ionos 

rendszernél a karboximetil csoportok közelsége miatt félrevezető lehet ez a predikció. Mivel a 
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két szelektor csak az üregméretében különbözik ezért a pH függő NMR titrálást csak az 

ODMCM esetében végeztük el [111]. 

A HDMCM szelektivitását az alábbi vegyületeken teszteltük: tapentadol, verapamil, 

citalopram, terbutaline, cetirizine, klórfeniramin, propranolol, metoprolol, pindolol, bizoprolol, 

atropin, ketamin, efedrin, oktopami, dapoxetin, demetil-dapoxetin, didemetil-dapoxetin, 

ketokonazol, fexofenadin, ondansetron, tadalafil, butilon, MDPV, mefedron, flefedron és 

4-MEC. 

A tadalafil kivételével (pH= 2-12 tartományban nem tartalmaz ionizálható csoportot) az összes 

vizsgált vegyület kation formában van jelen az alkalmazott pH=2,5-n, míg a szelektor semleges. 

A legalacsonyabb 1 mM-os szelektor koncentrációban a dapoxetin és metabolitjai, a 

ketokonazol és a fexofenadin esetében tapasztaltunk királis felismerést (9. táblázat). Tapentadol 

két királis centrumának köszönhetően négy sztereoizomerrel rendelkezik, de ezek közül csak 

az RS-SR enantiomer párokat választotta el a HDMCM szelektor. A koncentráció emelésével 

az összes fent említett enantiomer Rs értékei nőttek, továbbá parciális elválasztást tapasztaltunk 

verapamil esetében. Dapoxetin és dapoxetin metabolitok maximális felbontását 5 mM 

koncentrációnál értük el.  

 

9. táblázat: pH=2,5-n elért felbontás értékek különböző koncentrációjú HDMCM szelektorral 

(mM) 1,0 2,5 5,0 7,5 
dapoxetin 0,6 1,8 2,7 0,5 
demetil-dapoxetin 0,5 1,5 1,9 1,1 
didemetil-dapoxetin 0,6 1,4 2,7 0,7 

tapentadol 
0 0 0 0 

3,5 6,0 8,5 11,6 
0,5 1,1 1,7 1,9 

ketokonazol 0,6 1,1 2,1 3,3 
verapamil 0 0,2 0,5 0,8 
fexofenadin 0,4 0,7 0,6 1,0 
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27. ábra : Néhány elektroferogram pH=2,5 pufferben elért elválasztásokról 
 

Karboximetilezett ciklodextrinek hatékonyan választanak el enantiomereket olyan pH 

tartományban, ahol a karboxil csoportok részleges protonáltak [112, 113, 114, 115, 116], ezért 

a szelektor viselkedését pH=4,5 pufferben is tanulmányoztuk (10. táblázat). 

10. táblázat: pH=4,5-n elért felbontás értékek különböző koncentrációjú HDMCM 
szelektorral 

szelektor koncentráció 
(mM) 1,0 2,5 5,0 7,5 

dapoxetin 2,3 1,6 0,4 0 
demetil-dapoxetin 1,6 1,0 0,7 0,9 
didemetil-dapoxetin 0,3 0,9 0,6 0,9 

tapentadol 
0,3 0,3 0,8 1,1 
7,9 19,2 0 0 
0,6 0,6 0  0 

ketokonazol 0,5 0,9 0,5 0,4 
verapamil 0,4 0,6 0,7 0,7 
fexofenadin 0 1,6 2,3 2,1 
citalopram 0 0 0,5 0 
ondansetron 0 0,2 0,6 0,5 
terbutalin 0,4 0,5 1,3 1,4 
cetirizin 0 0 0,3 0 
klórfeniramin 0 0,4 0,6 0,6 

tadalafil 
1,1 2,7 5,3 6,1 
1,0 2,9 6,0 0 
0 0 0 0 

propranolol 0,9 1,6 1,6 1,7 
metoprolol 0,1 0,3 0,4 0,5 
pindolol 0 0 0,4 0,3 
bisoprolol 0 0,2 0,3 0,3 
butilon 0,2 0,4 0,4 0,5 
MDPV 0 0,4 0,4 0,6 
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 A parciálisan ionizált karboxil csoportok lehetőséget biztosítanak ionos kölcsönhatás 

kialakítására ellentétes töltésű analitokkal. Az összes racém vegyület ami elválasztható volt 

pH=2,5 pufferben, az elvált pH=4,5 pufferben is alacsony HDMCM koncentráció mellett. 

Savas pH-n kialakult kölcsönhatásért a hidrogén kötés míg a pH=4,5-n az ionos kölcsönhatás 

is szóba jöhet a szelektor anionos jellege miatt, amivel a kialakult komplexet stabilizálhatja. 

Dapoxetin, demetil-dapoxetin valamint verapamil esetében hasonló maximum jellegű 

elválasztási görbét (az alkalmazott szelektor koncentráció függvényében maximum felbontási 

érték tapasztalható) vettünk fel, alacsonyabb koncentrációnál értük el az optimális szelektor 

mennyiséget mint savas pH-n. Fexofenadin, tapentadol Rs értéke nőtt a pH emelésével míg 

didemetil-dapoxetin és ketokonazol elválasztása gyakorlatilag megszűnt. Míg 2,5-s pH-n a 

tapentadol izomerjei nem választhatók el HDMCM-mel addig 4,5-s pH-n parciális elválást 

mutatnak. Továbbá több szerkezetileg diverz racém esetében figyelhető meg királis felismerés: 

propranolol, metoprolol, pindolol, bizoprolol, citalopram, ondansetron, terbutalin, cetirizin, 

klórfeniramin és két katinon típusú designer drog: butilon és MDPV. Ez utóbbi esetekben a 

szelektor negatív töltésének jelenléte növelte királis felismerés mértékét, hisz savas pH-t 

alkalmazva ahol a szelektor töltés nélkül protonált formában van, nem mutatott királis 

felismerést, addig pH=4,5-et alkalmazva, ahol már a karboxil csoportok körülbelül 50%-a 

deprotonált, igen. Az összes tesztelt racém vegyület esetében megfigyelhető a koncentráció 

függő elválasztás: az alkalmazott szelektor koncentrácó növelésével nőtt a felbontás. További 

előnye a magasabb pH-nak, hogy az EOF megjelenésével a migrációs idők jelentősen 

lecsökkentek, hisz pH=2,5 pufferben nincs EOF, így az analitok csak a saját 

mozgékonyságukkal közlekednek, amit a semleges karboximetilezett származék még tovább 

csökkentett. 

 
28. ábra: Néhány elektroferogram pH=4,5 pufferben elért elválasztásokról 
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7-es pH-n a karboximetil csoportok teljesen deprotonáltak, így a HDMCM hepta-anionos 

természetéből adódóan ionos kölcsönhatás kialakítására is képes kationos racém vegyületekkel. 

Az alkalmazott körülmények között az analitok nagy része kation kivéve a töltéssel nem 

rendelkező tadalafilt és az ikerionos fexofenadint és cetirizint. Az elért felbontási értékeket a 

11-es táblázatban foglaltam össze. A racemátok legtöbbje amik elváltak 2,5-es és 4,5-es pH-n, 

elváltak 7-es pH-n is: ketokonazol, verapamil, citalopram, ondansetron, terbutalin, cetirizin és 

klórfeniramin esetében a felbontási értékek nőttek. Továbba mind a négy semleges tadalafil 

sztereoizomer elválasztható volt alapvonalon. Tiszta izomerek birtokában az enantiomer 

sorrend meghatározására is sor került: SR, SS, RR, RS. A legtöbb enantiomert 7-es pH-jú 

pufferben oldott szelektor jelenlétében választottuk el, ami összefüggésbe hozható a 

karboximetil csoportok teljes ionizáltságával.  

 

11. táblázat: pH=7-n elért felbontás értékek HDMCM szelektrorral 

szelektor koncentráció 
(mM) 1,0 2,5 5,0 7,5 

dapoxetin 0,4 0,8 1,3 1,0 
demetil-dapoxetin 1,7 2,6 2,4 3,3 
didemetil-dapoxetin 0,6 0,9 0,6 0,6 

tapentadol 
0,8 2,2 1,5 0 
19,5 39,0 55,5 0 
0,6 1,1 0,9 1,2 

ketokonazol 2,2 2,7 2,8 4,6 
verapamil 0,8 0,9 1,0 0 
citalopram 0,4 0,5 0,9 0 
ondansetron 0,4 0,5 0,9 0,5 
terbutalin 0,6 0,8 1,2 2,2 
cetirizin 0 0,3 0,3 0,6 
klórfeniramin 0,9 0,9 0,9 2,2 

tadalafil* 
1,4 1,4 2,1 3,3 
0 1,9 2,3 2,7 
0 0,7 1,3 1,3 

propranolol 1,9 3,9 4,0 4,3 
butilon 1,4 1,8 1,1 0,8 
MDPV 0,6 1,1 1,3 0,6 
mefedron 0,5 0,5 0,5 0,8 
flefedron 0,4 0,3 0,7 0,6 
4-MEC 0,4 0,4 0,7 1,3 
atropin 0,5 1,1 2,2 2.7 
ketamin 0 0,5 1,0 1,2 
efedrin 0 0 0,5 0,3 
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*tadalafil 2 kiralitás centrummal rendelkezik, így 4 csúcsot várunk az elválasztás során. Az 

első érték az első és második csúcs, a második érték a második és harmadik csúcs, míg a 

harmadik érték a harmadik és negyedik csúcs közötti felbontást mutatja 

 

29. ábra: Néhány elektroferogram pH=7,0 pufferben elért elválasztásokról 
 

A HDMCM szélesebb alkalmazhatóságát bizonyítva, nemvizes kapilláris elektroforézisben 

(NACE) is sikeresen alkalmaztam királis szelektorként. A NACE számos előnyt hordoz a 

konvencionális technikával szemben, úgymint a visszaszorított adszorpció a kapilláris falára, 

valamint csökkent áramerősség ami lehetővé teszi a szelektorok magasabb koncentrációban 

való alkalmazását [117, 118, 119]. A 26 tesztelt vegyületből 12 mutatott teljes vagy részleges 

elválást 4, 8 vagy 11 mM szelektor koncentráció mellett. A HDMCM szelektor nem választotta 

el a dapoxetin enantiomereket, míg a demetilezett analógokat alapvonalon elválasztotta, 

kiemelkedő Rs=8 értékkel. A hagyományos, vizes közegű CE-hez hasonlóan itt is 

megállapítható a koncentráció függés. A felbontási értékek nőttek az alkalmazott szelektor 

koncentráció növelésével, kivéve 4-MEC esetében, ahol a 8 mM CD koncentráció bizonyult 

optimálisnak. Az eredményeket a 12. táblázat és a 30. ábra mutatja. “0”-val jelöltem ahol nem 

tapasztaltunk elválást. 
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12. táblázat: Nemvizes körülmények között elért felbontás értékek HDMCM szelektorral 

különböző koncentrációk esetén 

szelektor koncentráció 
(mM) 4,0 8,0 11,0 

demetil-dapoxetin 0 2,1 3,2 
didemetil-dapoxetin 4,1 7,0 8,0 
fexofenadin 0,9 1,8 2,0 
terbutalin 0 1,0 1,3 
klórfeniramin 2,8 0 0 
propranolol 0,8 2,3 4,4 
metoprolol 0,3 0,5 0,5 
pindolol 0 0,6 0,7 
butilon 0 0,7 1,1 
4-MEC 0 0,8 0,7 
efedrin 0,4 1,3 2,1 
oktopamin 1,3 2,7 3,3 

30. ábra : Nemvizes körülmények között elért elválasztások HDMCM szelektorral 

 

6.2.3 ODMCM enantioszelektivitása 

 
Perszubsztituált származékok családjának következő tagja a (2,3-di-O-metil-6-O-

karboximetil)-CD nátrium só (ODMCM). Az előző fejezetben bemutatott HDMCM 

szelektorhoz képest egyedül a gyűrűméretükben van eltérés. A metil csoportok a 2,3-as 

helyzetben vannak, míg az ionozálható karboximetil csoport pedig a 6-os helyzetben (25. ábra). 
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ODMCM királis szelektroként való alkalmazhatóságának sikerét a 13. táblázat mutatja. 

Ugyanazokat a vegyületeket vizsgáltuk ODMCM-mel és HDMCM-mel ugyanolyan 

körülmények között. A két táblázat összehasonlításával elmondható, hogy míg a HDMCM 

összesen 7 enantiomert választott el pH=2,5-n és 21-et pH=7-n, addig az ODMCM 4-et 

pH=2,5-n és 7-et semleges pH-n. Ez magyarázható az üregméret növekedésével. A CD ürege 

az általam vizsgált vegyületeknek túl nagynak bizonyult. 

 

13. táblázat: Felbontási értékek ODMCM alkalmazása esetén 
  pH=2,5 pH=7,0 

szelektor koncentráció 
(mM) 1,0 5,0 10,0 1,0 5,0 10,0 

propranolol 0 0 0 1,36 2,72 3,72 
citalopram 0 0 0 0,5 2,10 3,35 
ketamin 0 0 0 0 1,35 * 

tapentadol 
0 0,52 0,97 0 2,41 3,97 
    0,67 7,28 12,54 
    2,07 0,59 1,09 

dapoxetine 0 1,19 1,76 1,03 1,70 2,48 
demetil-dapoxetin 0 0,80 1,00 4,40 * * 
didemetil-dapoxetin 0,96 4,61 6,53 4,31 3,89 * 

* torzult csúcsalak nem tette lehetővé a kiértékelést 

A fenti táblázatból látszik, hogy propranolol, citalopram és a ketamin enantiomereket a 

szelektor nem választotta el savas pH-n, míg semleges pH-n igen. Koncentráció függő 

enantiomerelválasztást tapasztaltunk ODMCM alkalmazása során is, a szelektor koncentráció 

emelésével növekvő felbontást tapasztaltunk kivéve didemetil-dapoxetin esetén ahol ez a 

reláció fordított. Összehasonlítva a savas és a semleges pufferben kapott elektroferogramokat 

dapoxetin esetében (30. ábra, C és D elektroferogramok) észrevehető, hogy semleges 

körülmények között az analízis idő jelentősen megnőtt. Mivel ilyen körülmények között mind 

a szelektor mind az analit töltött, így az ionos kölcsönhatás preferált a specieszek között. A 

dapoxetin csúcs teljes torzulását és a migrációs idő jelentős növekedését eredményezte a 

magasabb ODMCM koncentráció. Ezzel szemben savas közegben, ahol a szelektor töltés 

nélküli, protonált formában van jelen, a csúcsalak szép és az analízis idő jelentősen csökkent. 
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30. ábra: ODMCM szelektorral elért elválasztások 

 
Az enantiomerek elválasztása mellett fontos szerepe van az enantiomerek migrációs 

sorrendjének is, hisz a a főkomponens zavarhatja a szennyezés meghatározását a túlterhelés 

miatt bekövetkező csúcstorzulás miatt. A tapentadol 4 sztereoizemerje közül az RR enantiomer 

elfogadott klinikai használatra. A tapentadol enantiomerek migrációs sorrendjét több kutató is 

vizsgálta már különböző ciklodextrin származékokkal, amelyek közül a szulfát-CD bizonyult 

optimálisnak [120, 121]. 10 mM koncentrációban alkalmazva az ODMCM szelektort a pH=7-

es pufferben, a tapentadol mind a 4 sztereoizomere elválasztható (30. ábra, B elektroferogram) 

SS-,RR-,SR-,RS migrációs sorrenddel. A másik két enantiomepár már a semleges zóna 

közvetlen közelében van, de módszerfejlesztéssel ez még tovább optimálható, azonban ez nem 

volt munkánk során a célunk. 
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6.3 Izomertiszta szulfatált β-ciklodextrinek és szintézis 
intermediereik királis felismerésének összehasonlítása 

 
A királisan aktív ciklodextrin (CD) származékok esetében felmerül a kérdés, hogy vajon az 

egyes CD-k melyik szerkezeti eleme hordozza a felismerést, van-e olyan molekularész, mely 

leginkább felelős az előidézett elválasztásért. A kérdés megválaszolására egy nemvizes 

kapilláris elektroforézis rendszert fejlesztettem, melyben két negatív töltésű CD származékot 

(heptakis(2,3-di-O-metil-6-szulfato)-β-ciklodextrint (HDMS-β-CD) és heptakis(2,3-di-O-

acetil-6-szulfato)-β-ciklodextrint (HDAS-β-CD)) valamint azok négy semleges analógját, 

potenciális szintetikus prekurzorait vizsgáltam (31. ábra): 

 heptakis(2-O-metil-3,6-dihidroxi)-β-ciklodextrint (HM-β-CD),  

 heptakis(2,3-di-O-acetil-6-hidroxi)-β-ciklodextrint (HDA-β-CD),  

 heptakis(2,3-di-O-metil-6-hydroxy)-β-ciklodextrint (HDM-β-CD)  

 heptakis(2-O-metil-3-O-acetil-6-hidroxi)-β-ciklodextrint (HMA-β-CD). 

 

31. ábra: Izomertiszta szulfatált származékok és intermediereik szerkezete 
 

A negatív töltésű szulfatált származékokat már sikeresen alkalmazták korábban királis 

szelektorként [122, 123]. 

Munkám során a négy potenciális jelölt királis felismerését teszteltem kapilláris 

elektroforézissel. Mivel ez a négy intermedier vízben kis mértékben oldódik ezért a nemvizes 

közegű analízist választottam. Módszerfejlesztés során több, az irodalmonban fellelhető puffer 
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rendszert teszteltem. Figyelembe véve a csúcsalakot, a migrációs időket és az áramerősséget, a 

választás 0,02 M H3PO4, 0,01 M NaOH koncentrációjú metanolos rendszerre esett. Az 

előkísérletek során azt tapasztaltam, hogy a HM--CD szelektor oldhatósága a többi 

alkalmazott szelektor oldhatóságához képest jóval alacsonyabb, ezért 3 mM koncentrációban 

alkalmaztam, azonban ilyen alacsony koncentrációban egyik analit iránt sem mutatott királis 

felismerést. A többi származékot 20 mM koncentrációban oldva a kiválasztott háttérelektrolit 

rendszerben, a vizsgált 25 vegyületből 16 esetében mutatott szelektivitást valamelyik semleges 

szelektor. Ezután erre 16 vegyületre szűkítettem az analitok körét, és koncetráció függés 

vizsgálataként 10 és 30 mM koncentrációban is lefutattam a méréseket. A számolt felbontási 

értékeket a 14. táblázat tartalmazza. 

 

14. táblázat: Nemvizes közegben elért felbontási értékek 

 

*torzult csúcsalak nem tette lehetővé a kiértékelést 

Míg a semleges perszubsztituált CD intermedierek semmilyen királis felismerést nem 

mutattak, addig a 6-os helyzetű szulfát analógjaik igen. Sem a HDM--CD, sem a HDA--CD 

nem szerepelnek a táblázatban, mivel egyik analittal sem tapasztaltunk elválasztást. Mindkét 

szelektor 6-os helyzetű hidroxil csoportot, míg 2-es,-és 3-as pozícióban vagy acetil vagy metil 

csoportot tartalmaz. A megfelelő szulfát analógok- HDAS--CD és HDMS--CD-azonban- 6-

os helyzetben tartalmazzák az ionos szulfát csoportot, enantiofelismerést mutatnak több 

vizsgált racém vegyületre. A fenti eredmény alapján tehát dimetilezett és diacetilezett 

ciklodextrin származékok esetében a 6-os helyzetű szulfát csoport felelős az 

enantiofelismerésért. Elmondható, hogy önmagában egyik funkciós csoport sem hordoz királis 

felismerést, azonban ha egy származékon belül van a 2 funkciós csoport az már igen. HMA--

10 mM 20 mM 30 mM 10 mM 20 mM 30 mM 10 mM 20 mM 30 mM
atenolol 0,24 0,81 1,27 * 1,14 * 0 0,52 0,38
karvediol * 0,35 0,56 * * * 0 0 0
propranolol * 0,82 1,27 0,85 0,88 * 0,52 1,14 2,76
metoprolol * 1,13 1,66 1,29 1,58 * 0 0 0
pindolol * 1,02 1,7 0,94 0,71 * 0 0,08 1,17
gatifloxacin 0,8 1,31 1,91 1,24 1,33 * 0 0 0,43
ofloxacin 1,21 1,35 2,32 * * * 0 0 0
lomefloxacin 0,66 0 0 0,66 0,65 * 0 0 0
terbutaline 0 1,06 1,59 0,56 1,24 1,29 1,22 2,67 3,87
citalopram 0 0 0 1,06 0,84 * 0,75 0,93 1,13
venlafaxin 1,21 1,14 1,21 0,96 * 0,35 0 0 0
ketamin 0,44 0,37 0,2 0 0 0 0,4 1,26 1,9

HMA-β-CD HDAS-β-CD HDMS-β-CD
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CD szelektor 2-es helyzetben metil, míg 3-as helyzetben acetil csoportot tartalmaz (31. ábra). 

Az 5 tesztelt béta-blokkoló és a 3 antibiotikum elválasztását sikerült ezzel a semleges 

származékkal megvalósítani (32. ábra). 

 

 

32. ábra: 30 mM (kivéve F és G, ahol 10 mM) HMA--CD szelektorral elért elválasztások. 

 (A: atenolol, B: karvediol, C: metoprolol, D: pindolol, E: propranolol, F: ketamin, G: 

lomefloxacin, H: ofloxacin, I: gatifloxacin) 

 

A kísérletek igazolták, hogy a semleges vegyületek közül a HMA-β-CD figyelemreméltó 

szelektivitást mutat a vizsgált 25 jelöltből 11 enantiomerpár iránt, míg a metil (HM-β-CD), a 

dimetil (HDM--CD) és diacetil (HDA-β-CD) származékok használata nem eredményezett 

elválasztást. 

A migrációs sorrendet ofloxacin és propranolol esetében vizsgáltam. Ofloxacin esetében a 

levofloxacin migrált előbb HMA--CD szelektort alkalmazva, analitikai szemlélettel ez nem 

pozitív eredmény, hisz szennyezésvizsgálatnál a főcsúcs zavarhatja a nyomnyi szennyezők 

meghatározását. A propranolol enantiomerek migrációs sorrendjét több ízben vizsgálták már 
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különböző származékokkal vizes és nemvizes körülmények között [124, ,125 126, 127]. Servais 

és tsi. a migrációs sorrend megfordulását tapasztalták, ha a vizes puffert nemvizesre cserélték 

HDMS--CD és HDAS--CD származékot is használva []. A propranolol enantiomerek 

sorrendje a mi rendszerünkben HMA--CD-t alkalmazva RS-nek bizonyult. A szulfatált 

HDMS--CD ezt a sorrendet megfordította, ami jól korrelál Servais és tsi által tapasztaltakkal, 

ugyanilyen metanolos közeget alkalmazva []. 

A vizes rendszerhez hasonlóan itt is megfigyelhető a koncentráció függés. Ketamin és 

lomefloxacin kivételével az összes analit esetében nagyobb felbontási értékeket kaptunk a 

szelektor koncentráció emelésével (33. ábra, A elektroferogram). Megjegyzendő, hogy 

nemcsak a felbontás javult, hanem a csúcsalak is (33. ábra, B elektroferogram). 

  

33. ábra: Ofloxacin (A.) és atenolol (B.) elválasztásának koncentráció függése : 10 mM 
HMA--CD, 20 mM HMA--CD, 30 mM HMA--CD esetén 

  

6.4 Metilezett-ciklodextrinek királis szelektorként való 
alkalmazásának lehetőségei 

6.4.1 Metilezett ciklodextrinek analitikája 

 
A metilezett ciklodextrin származékokat széleskörűen használják ipari és analitikai célokra, 

például oldhatóság és stabilitás növelésére, biológiai hasznosulás javítására vagy enantiomerek 

elválasztására. A natív ciklodextrinek metilezésével előállított béta ciklodextrin származékok 

(MeBCD) a gyártási eljárástól függően igen különböző átlagos subsztitúciós fokúak és 

komponenseloszlásúak lehetnek. Analitikájuk nem egyszerű feladat, több irányból 

megközelíthető, attól függően mi is a cél. Kérdés lehet a komponenseloszlás, a tartalom 

meghatározás, esetleg a bomlástermékek vizsgálata, minden egyes témakör más és más elméleti 

megfontolásokat igényel. 

B. A 
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Dolgozatomban összesen 8 különböző metilezett -ciklodextrin származékot vizsgáltam, 

melyek a metil csoportok számában és helyében különböznek. 

2-MeBCD, 6-MeBCD és 3-MeBCD perszubsztituált származékok, melyek 2-, 6- vagy 3-as 

helyzetű metil csoportot tartalmaznak, a másik kettő hidroxil csoport érintetlen, így 

szubsztitúciós fokuk 7. A dimetil származékok közül 2,3-és 2,6-dimetil--ciklodextrin 

szintézisére került sor. Ezek a származékok 2,3 vagy 2,6 helyzetben tartalmaznak metil 

csoportokat, így DS-ük 14. DIMEB50 név alatt egy statisztikusan szubsztituált származékot 

vizsgáltam melynek főkomponense a 2,6-DIMEB. A RAMEB szinén egy statisztikusan 

szubsztituált származék, melynek DS-e 12 körül van, ahogy a CRYSMEB is, csak alacsonyabb 

DS-ű (DS~4), mint a RAMEB és más technológiával készült. A TRIMEB egy perszubsztituált 

származék, mely mindhárom helyzetben tartalmaz egy metil csoportot, így DS-e 21. Mindegyik 

származékot vizsgáltam HPLC-vel és MALDI-TOF-MS-sel, DIMEB50 származékot HPLC-

MS-sel is. 

A komponeneloszlást HPLC-vel, a ChiroQuest és a CycloLab által közösen fejlesztett másik 

típusú CDScreen® állófázis alkalmazásával jellemeztem. Ez az állófázis főleg nem ionos 

ciklodextrinek és származékaik elemzését szolgálja. A szilika felületére N-(4-nitro-fenil)-

karbamid csoportok kerültek (34. ábra). Elméleti megfontolások alapján feltételezhető milyen 

típusú molekulákkal várható kölcsönhatás. A fő profilja az oszlopnak a π-π kölcsönhatás, mely 

az elérhető fenilcsoportot tartalmazó oszlopokhoz képest a para helyzetű elektron szívó nitro 

csoport miatt erősebb kölcsönhatás kialakítására képes, ezáltal szignifikánsan jobb 

alakszelektivitás érhető el. A spacer karbamid csoportjaival létrejövő másodlagos 

kölcsönhatások is fontos szerepet játszanak az elérhető szelektivitásban. Emellett az oszlop 

borítottságát is a ciklodextrinekkel való komplexképzéshez optimálták. 

 

 

34. ábra : CDScreen® oszlop állófázisának felépítése 
 

A speciális, ciklodextrinek vizsgálatára kifejlesztett oszlopon (CD-Screen®) az elválasztás 

alapja a zárványkomplex kialakulása az állófázis és az elválasztandó ciklodextrin között, így az 

elúciós sorrend jól mutatja a különböző metilezett CD számazékok komplexképző képességét. 

N
+

O
-
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A statisztikusan szubsztituált CRYSMEB és RAMEB jellemző kromatogramot ad a mintában 

lévő komponenscsoportokról. A TRIMEB egy csúcsot ad, mivel mono-izomer származék. 

Hasonlóképpen egy csúcsot ad a DIMEB95 minta, aminek 95 %-a a 2,6-dimetil--ciklodextrin 

(35. ábra). 

  

35. ábra: Metilezett származékok kromatogramja CDScreen® oszlopon 
 

A perszubsztituált MeBCD-k viszont a CDScreen oszlopon nem váltak el egymástól 

módszeroptimálás során sem (36. ábra). A 2-es és a 6-os helyzetben szubsztitituált származékok 

azonos retenciós idővel eluálódtak az oszlopról. Az oszlop kémiáját tekintve ez azt jelenti, hogy 

a két származék hasonló erősségű komplexet képez a nitro-fenil csoporttal míg a 3-MeBCD 

gyengébben kötődik. Kinetex oszlopon, ami egy C18-as állófázis 3-MeBCD, 2-MeBCD, 6-

MeBCD sorrendben eluálódtak. 

 

  

36. ábra: Perszubsztituált monometil származékok (2-MeBCD, 3-MeBCD, 6-MeBCD) 

kromatogramja CDScreen® és Kinetex oszlopon  

 

A ”core-shell” technológiával előállított C18-as oszloppal (Kinetex) a különböző szubsztitúciós 

fokú és szubsztituens-elrendezésű metilezett--ciklodextrinekre jellemző fingerprint 

CDScreen Kinetex 



68 
 

kromatogramokat kaptam (37. ábra): vizes-acetonitril rendszerben oldószergradienst 

alkalmazva. A minták retenciós ideje a szubsztitúciós fokkal, azaz apoláris jellegükkel 

arányosan nőtt. Az oszlop rendkívül jól elválasztja egymástól az izomereket, ez azonban a 

statisztikusan szubsztituált CRYSMEB és RAMEB mintáknál inkább hátrány, mivel 

áttekinthetetlen, nehezen kezelhető fingerprint kromatogramot kaptam (37. ábra).  

37. ábra: Metilezett származékok kromatogramja Kinetex oszlopon 
 
Más eluens összetételt alkalmazva (víz-metanol-izopropilalkohol) továbbra is Kinetex oszlopot 

használva, a különböző DIMEB mintákra is egyedi kromatogramokat kaptam 

komponenseloszlásuknak megfelelően (38. ábra). 

38. ábra : DIMEB 50 és DIMEB 95 minták kromatogramja 

 
A kromatogramon jól látszik, hogy a DIMEB50 egy keverék, melynek főkomponense a 2,6-

dimetil--ciklodextrin, de mellette alul és felülmetilezett komponenseket is tartalmaz. A 

DIMEB95 pedig 95%-os tisztaságban tartalmazza a 2,6-dimetil--ciklodextrint. A 

komponensek ebben a rendszerben nem szigorúan a metilcsoportok száma szerint eluálódnak, 
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ami a szubsztituensek eltérő elhelyezkedésének és a mozgófázisban lévő két különböző alkohol 

komponens szelektivitásra gyakorolt hatásának köszönhető. Ez a megállapítás a HPLC-MS 

eredményekre alapozható.  

39. ábra: DIMEB50 minta HPLC-MS segítségével beazonosított csúcsai 

40. ábra: DIMEB50 minta extrahált szelektív ionkromatogramja (a csúcs intenzitások nem 
arányosak a koncentációval) 

 

 
A DIMEB50 minta extrahált szelektív ionkromatogramján (40. ábra) jól látszik, hogy a 

DIMEB50 minta 5 különböző DS-ű metilezett BCD keveréke, a DS=14-es főcsúcs 6 csúcsban 

eluálódik, ami jóval több izomert jelent. Az általam használt metilezett származékokat MALDI-

TOF-MS technikával is vizsgáltam. Mindegyik spektrumon a legintenzívebb csúcs a 

ciklodextrin-Na addukt. (41. ábra 42. ábra). Ahhoz, hogy a kapott csúcsokat azonosíthassuk, a 

lehetséges komponensek tömegszámát ki kell számítani. Az adatokat a 15. táblázat tartalmazza. 

DS17
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15. táblázat : Különböző szubsztitúciós fokú metilezett ciklodextrinek tömegszáma és nátrium 
adduktjai 

DS  m m+Na  DS  m m+Na 
0 1135 1157  13 1317 1339 
7 1233 1255  14 1331 1353 
8 1247 1269  15 1345 1367 
9 1261 1283  16 1359 1381 
10 1275 1297  17 1373 1395 
11 1289 1311  18 1387 1409 
12 1303 1325  21 1429 1451 

 

41. ábra: Mono-izomer származékok MALDI spektruma 

BCD+Na  

6-MeBCD+Na  

2,3-DIMEB+Na  

TRIMEB+Na  

BCD 

6-MeBCD 

2,3-DIMEB 

TRIMEB 



71 
 

42. ábra: Statisztikusan szubsztituált metilezett származékok MALDI spektruma 

 
Az MS spektrumról (42. ábra) leolvasható, hogy a RAMEB minta DS9, DS10, DS11, DS12, 

DS13, DS14 és DS15 komponenseket tartalmaz. A DIMEB50 minta DS12, DS13, DS14, DS15, 

DS16 és DS17 komponenseket tartalmaz. A HPLC kromatogramon ennél jóval több csúcsot 

kaptunk, hisz minden egyes DS-hez számos izomer tartozhat, amik különbözhetnek 

polaritásukban így a HPLC oszlop elválasztja őket. A MALDI és a HPLC-MS eredmények 

azonos eredményt adtak. A MALDI és az MS spektrumon a kapott jelek nem arányosak a 

koncentrációval, mivel az ionizáció nagyban függ a metilcsoportok számától. A DIMEB98-as 

minta 98%-ban (a tisztaságát HPLC-RID módszerrel határoztuk meg, terület-százalékos 

kiértékelést alkalmazva) 2,6-dimetil--ciklodextrint tartalmaz, ezzel szemben a MALDI 

spektrumon majdnem két azonos intenzitású jelet kaptam DS14 és DS15-nek megfelelő 

tömegszámmal, azonban a DIMEB95 mintában megjelenő felülszubsztituált származéknak 

megfelelő tömegszámok ebben a mintában már nincsenek jelen. 

 

 

 

 

RAMEB  

DIMEB 98 

DIMEB 95 

DIMEB 50 

DIMEB 95 

DIMEB 98 

RAMEB 

DIMEB 50 
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6.4.2 Perszubsztituált monometil--ciklodextrin származékok 

enantiomerfelismerésének vizsgálata 

 
Az újonnan előállított 3, perszubsztituált monometil BCD származék királis felismerését 27 

különböző racém vegyületen vizsgáltam melyek között szerepeltek -blokkolók, anti-maláriás 

szerek és vinka alkaloidok is. Weseloh és tsi. hasonló származékok enantioszelektivitását 

vizsgálták kapilláris elektroforézisben 6 különböző bázikus vegyületen. Az általuk alkalmazott 

ciklodextrinek nem tisztán tartalmazták az adott metilezett származékot, így pontosan nem 

tudni mely komponens(ek) okozta (okozták) a királis felismerést [128].  

A tapentadol kettő, a többi vegyület egy kiralitás centrummal rendelkezik, így négy illetve két 

enantiomerjük van. Savas (pH=2,5) körülmények között kationos formában vannak jelen a 

racémok, míg a ciklodextrin semleges, így a ciklodextrin hatására mozgékonyságuk csökkenése 

várható a kialakult kölcsönhatás erősségének függvényében. Ezen származékok oldhatósága 

rosszabb, mint a többi metilezett származéké, ezért csak 1; 2,5 és 5 mM koncentrációban 

használtam őket.  

A 27 vegyületből 9-et sikerült részlegesen vagy teljesen elválasztani valamelyik metil-BCD 

származékkal ilyen körülmények között (16. táblázat). Ez a rossz arány betudható az elérhető 

alacsony koncentrációnak. 

A 2-MeCD alkalmazásával 8 enantiomert sikerült elválasztani (tapentadol, karvediol, MDPV, 

butilon, kavinton, meflokin, pantoprazol, terbutalin), 3-MeCD-vel 5-öt (tapentadol, dapoxetin, 

MDPV, kavinton, meflokin) míg a 6-MeCD származék csak 4 racém vegyület (tapentadol, 

karvediol, MDPV, terbutalin) elválasztását tette lehetővé. 

A tapentadol esetében mindegyik metil-BCD származék mutatott királis felismerést, azonban 

mind a négy enantiomer elválasztását egyik származékkal sem sikerült megvalósítani. 2-MeCD 

és 6-MeCD származék esetén a koncentáció növelésével romlott a felbontás, míg 3-MeCD 

esetén a felbontási értékek nőttek. A vizsgált designer drogok közül az MDPV és a butilon vált 

el részlegesen, a butilon csak 2-MeCD-nel, az MDPV mindhárom származékkal. A dapoxetin 

enantiomerjeit csak 3-MeCD alkalmazása mellett sikerült elválasztani, de csak részlegesen. A 

béta-blokkolók közül csak a karvediol szeparációját valósítottuk meg, 2-MeCD-nel 

alapvonalon míg 6-MeCD esetén csak részlegesen. Az anti maláriás szerek közül a meflokin 

vált el 2-MeCD alkalmazása mellett, az elért legmagasabb felbontással (Rs=3,96). A terbutalin 

3-MeCD kivételével mindkét származékkal elvált, a felbontás pedig nőtt az alkalmazott 
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ciklodextrin koncentrációval. Pantoprazol enantimerek elválasztását csak 2-MeCD szelektorral 

sikerült elérni.  

 

16. táblázat: MeCD-kel elért felbontási értékek (0-val jelöltem ahol nem tapasztaltam királis 

felismerést) 

szelektor 
koncentráció (mM) 

2-MeBCD 3-MeBCD 6-MeBCD 

1,0 2,5 5,0 1,0 2,5  5,0 1,0 2,5 5,0 

tapentadol 
6,05 4,8 3,27 1,21 2,3 4,29 5,8 5,1 3,8 
0.42      0,8 1,71 0,5   

dapoxetin 0 0 0 0,61 0,9 1,03 0 0 0 
octopamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
karvediol 1,12 1,42 1,37 0 0 0 0 0,49 0,60 
verapamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MDPV 0 0,24 * 0 0 0,52 0,80 1,46 * 
4-MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
flefedron 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 
mefedron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
butilon 0 0,31 0,43 0 0 0 0 0 0 
vinkamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vinkadifformin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
kavinton 0 0 0,32 0 0 1,15 0 0 0 
primakvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
tafenokvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
meflokin 1,16 2,08 3,96 0 0 0,54 0 0 0 
propranolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bizoprolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pindolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
atenolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pantoprazol 0,71 1,03 1,04 0 0 0 0 0 0 
ketokonazol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
klórfeniramin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cetirizin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
terbutalin 0,86 1,31 1,73 0 0 0 0 0,60 1,36 
metoprolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
alogliptin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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43. ábra : Terbutalin enantiomerek elválasztása 1 mM, 2,5 mM, 5 mM 2-MeBCD-nel és 

 1 mM, 2,5 mM, 5 mM 6-MeBCD-nel, pH=2,5 foszfát pufferben 

 

 44. ábra : Meflokin enantiomerek elválasztása 1 mM, 2,5 mM, 5 mM 2-MeBCD-nel és a 

dapoxetin elválasztása 1 mM, 2,5 mM, 5 mM 3-MeBCD-nel, pH=2,5 foszfát pufferben 

 

6.4.3 Dimetil--ciklodextrin származékok enantiomerfelismerésének 

vizsgálata 

 
3 különböző DIMEB (2,3-dimetil--ciklodextrin, 2,6-dimetil--ciklodextrin és DIMEB50) 

elválasztóképességét vizsgáltam három koncentrációban pH=2.5 pufferben. 6.4.1-es fejezetben 

láttuk, hogy a DIMEB50 egy többkomponensű származék, mely 5 különböző szubsztitúciós 

fokú metilezett ciklodextrin keveréke, míg a 2,3 illetve 2,6-származékok mono-izomerek 14-es 

szubsztitúciós fokkal. A dimetilezett származékok oldhatósága nagyobb, mint az előző 

fejezetben használt származékoké, így ezen szelektorokat 10, 20 és 30 mM koncetrációban 

használtam. Az előzőekhez hasonlóan ugyanazt a 27 racém vegyületet vizsgáltam, melyek 

mindegyike az alkalmazott körülmények között kationos formában van jelen. A kapott 

felbontási értékeket a 17. táblázat tartalmazza. A DIMEB50 a 27 vizsgált racém vegyület közül 

11-et választott el részlegesen vagy teljesen, a 2,3-DIMEB 6-ot míg a 2,6-DIMEB 11-et.  
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17. táblázat: Dimetilezett ciklodextrinekkel elért felbontási értékek 

szelektor DIMEB50 2,3-DIMEB 2,6-DIMEB 
koncentráció (mM) 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

tapentadol 
2,0 1,10 0,90 7,5 9,6 11,7 1,6 0,5 0 
   0,30 1,0 1,1 1,25      

dapoxetin 0 0 0 1,4 1,7 1,96 0 0 0 
oktopamin 0,40 0,80 0,90 0 0 0 0,5 0,7 0,9 
karvediol 0,08 0,42 0 0 0 0 0,6 0 0 
verapamil 0 0 0 0 0 0,22 0 0 0 
MDPV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4-MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
flefedron 0,81 1,13 1,22 0 0 0 1,1 1,3 1,4 
mefedron 0,44 0,4 0,4 0 0 0 0,5 0,5 0,5 
butilon 0,4 0,2 0 0 0 0,17 0,4 0,2 0 
vinkamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vinkadifformin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
kavinton 0,8 0,7 0,68 0 0 0 0 0 0 
primakvin   0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,8 
tafenokvin   0 0 0 0 0 0 0 0 
meflokin 4,7 3,6 2,9 0 0 0,27 6,1 4,9 4,2 
propranolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bizoprolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pindolol 0 0,4 0,4 0 0 0 0,2 0,4 0,4 
atenolol 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 
pantoprazol 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
ketokonazol 1,0 1,6 1,7 0 0 0 1 1,4 1,7 
klórfeniramin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cetirizin 0 0 0 1 1,7 2,42 0 0 0 
terbutalin 2,2 1,9 1,7 0 0 0 2 1,7 1,6 
metoprolol 0 0 0 0 0 0     
alogliptin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MDPV, 4-MEC, vinkamin, vinkadifformin, tafenokvin, propranolol, bizoprolol, klórfeniramin, 

metoprolol és alogliptin esetén egyik származékkal sem sikerült elválasztást elérni. Dapoxetin 

és a cetirizin enantiomerek csak 2,3-DIMEB alkalmazása mellett váltak el és növekvő szelektor 

koncentráció alkalmazásával egyre nagyobb felbontást értünk el (45. ábra). 
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45. ábra : Cetirizin és dapoxetin elválasztása különböző koncentrációjú 2,3-DIMEB 

szelektorral (10 mM, 20 mM, 30 mM) , pH=2,5 foszfát pufferben 

 
Általánosságban elmondható, hogy azok az enantiomerek amelyek elváltak DIMEB50 

szelektorral, elválaszthatóak 2,6-dimetil-BCD-nel is. Ez nem meglepő, hisz a DIMEB50 minta 

kb 50%-ban tartalmazza 2-es és 6-os helyzetben metilezett származékot. Pindolol, ketokonazol 

és terbutalin esetében közel azonos szelektivitást tapasztaltam mindkét szelektorral. A 

DIMEB50 szelektor koncentráció emelésével pindolol és ketokonazol felbontása nőtt, míg a 

terbutaliné csökkent. Oktopamin, karvediol, kavinton és tapentadol esetében a DIMEB50 

bizonyult jobb szelektronak, vagyis a mintában előforduló egyéb metilezett ciklodextrinek 

növelték a királis felismerést, míg flefedron, mefedron, primakvin és meflokin esetében a 2,6-

dimetilezett származékkal kaptam nagyobb felbontást (46. ábra). Ez azt jelenti, hogy a 

DIMEB50 mintában előforduló egyéb metilezett ciklodextrinek rontották a 2,6-dimetil-BCD 

királis felismerését.  

 

46. ábra: Flefedron enantiomerek elválasztása 10 mM, 20 mM, 30 mM 2,6-dimetil-BCD és 

DIMEB50 szelektort alkalmazva, pH=2,5 foszfát pufferben 

 

A tapentadol mind a négy sztereoizomere nem vált el egyik szelektorral sem, azonban 

megállapítható hogy a DIMEB50 és 2,6-dimetil-BCD esetén csökkenő szelektivitást 
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tapasztaltam a koncentráció növelésével, míg 2,3-dimetil-BCD alkalmazása során a felbontás 

nőtt. 

A legnagyobb felbontást meflokin esetében értem el 2,6-dimetil-BCD szelektort alkalmazva 10 

mM koncentrációban (47. ábra). A szelektivitás a koncentráció növelésével csökkent, ahogy 

tapentadol, karvediol, butilon és terbutalin esetében is. 

 

47. ábra: Meflokin enantiomerek elválasztása 10 mM, 20 mM, 30 mM 2,6-dimetil-BCD és 

DIMEB50 szelektort alkalmazva, pH=2,5 foszfát pufferben 

 

A primakvin enantiomerjeit a 2,6-dimetil-BCD elválasztotta, mégpedig a koncentrációval 

növekvő felbontás értékekkel, ezzel szemben a DIMEB50 nem. Kavinton esetében az 

ellenkezőjét tapasztaltam, DIMEB50 szelektor koncentrációval csökkenő felbontás értékekkel 

elválasztotta, míg a 2,6-dimetil-BCD nem.  

 

6.4.4 Trimetil--ciklodextrin és random-metil--ciklodextrin származékok 

enantiomerfelismerésének vizsgálata 

 
Ebben a fejezetben kettő statisztikusan szubsztituált származék és egy mono-izomer származék 

királis szelektivitását vizsgáltam. A 6.4.1 fejezetben láttuk, hogy a RAMEB és a CRYSMEB is 

több különböző szubsztitúciós fokú metilezett származékokat tartalmaznak. A két származék 

az átlagos DS-ükben különbözik, a RAMEB DS~12, a CRYSMEB ennél alacsonyabb (~4). Itt 

is ugyanazokat a racém vegyületeket használtam tesztelésre, mint az előző fejezetekben (x. 

táblázat). Két csoportban tárgyalom az eredményeket, a TRIMEB enantiomerfelismerését 

külön kezelem. A körülmények ugyanazok voltak, savas pH és 10-20-30 mM szelektor 

koncentráció. Az elért felbontási értékeket a 18. táblázat tartalmazza. 
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18. táblázat: RAMEB, CRYSMEB és TRIMEB szelektorokkal elért felbontási értékek 

szelektor 
koncentráció (mM) 

RAMEB CRYSMEB TRIMEB 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 

tapentadol 
4,32 3,16 2,14 2,99 1,92 1,4 6,77 9,79 10,82 

      0,74 0,99 0,93 
dapoxetin 0 0 0 0 0 0 2,02 1,94 1,68 
oktopamin 0 0,56 0,6 0 0 0 0 0 0 
karvediol 0,95 0,64 0,4 1,13 0,81 0,55 0 0 0 
verapamil 0 0 0 0 0 0 1,15 1,85 2,95 
MDPV 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 
4-MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
flefedron 0 0 0,53 0 0 0,38 0 0 0 
mefedron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
butilon 0 0 0 0 0 0 0 0,52 0,82 
vinkamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vinkadifformin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
kavinton 3,07 3,38 3,40 1,44 1,71 1,79 0 0 0 
primakvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,81 
tafenokvin 0 0 0 0 0  0,42 0,53 0,53 
meflokin 2,83 2,79 2,44 2,25 2,93 3,26 0 0 0 
propranolol 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0,31 
bizoprolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pindolol 0 0,29 0,4 0 0 0 0 0 0 
atenolol 0 0  0 0 0 0 0 0 
pantoprazol 0,46 0 0 0,47 0 0 0 0 0 
ketokonazol 0 0 0 0,76 1,2 1,6 1,71 2,59 3,17 
klórfeniramin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cetirizin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
terbutalin 1,98 2,08 2,07 1,65 1,66 1,56 0 0 0,55 
metoprolol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
alogliptin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A RAMEB a 27 racém vegyületből 10 esetben mutatott királis szelektivitást: tapentadol, 

oktopamin, karvediol, flefedron, kavinton, meflokin, propranolol, pindolol, pantoprazol és 

terbutalin. A CRYSMEB pedig kilenc vegyületet választott el: tapentadol, MDPV, karvediol, 

flefedron, kavinton, meflokin, pantoprazol, ketokonazol és terbutalin. A két származékkal elért 

felbontási értékek nagyon hasonlóak. Karvediol, ketokonazol és meflokin esetében a 

CRYSMEB bizonyult jobb szelektornak, míg a kavinton esetében a RAMEB. A 

koncentrációfüggés hasonlóan az előzőekhez, itt sem követ egyértelmű tendenciát. A karvediol 

enantiomerek felbontása a CRYSMEB koncentráció növelésével csökkent (48. ábra). 
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Érdekesség, hogy a meflokin sztereoizomerek felbontása a két szelektor koncentrációjának 

emelésére ellentétesen reagált, RAMEB-bel csökkent, CRYSMEB-bel nőtt. 

 
48. ábra : Meflokin és karvediol elválasztása 10-20-30 mM CHRYSMEB szelektort 

alkalmazva, pH=2,5 foszfát pufferben 

 
49. ábra : Kavinton és ketokonazol elválasztása 10-20-30 mM CHRYSMEB szelektort 

alkalmazva, pH=2,5 foszfát pufferben 

 
A TRIMEB kilenc racém vegyületnél mutatott királis felismerést, név szerint: tapentadol, 

dapoxetin, verapamil, butilon, primakvin, tafenokvin, propranolol, ketokonazol és terbutalin. 

Dapoxetin kivételével, a többi esetben a felbontás nőtt az alkalmazott koncentráció növelésével. 

 
Összefoglalva a metil származékokkal elért eredményeket, a 19. táblázatot kaptam. (+) jellel 

jelöltem azokat az elválasztásokat, ahol a felbontás legalább egy volt (Rs≥1). Tapentadol, 4-

MEC, butilon, vinkamin, vinkadifformin, propranolol, bizoprolol, pindolol, atenolol, 

tafenokvin, klórfeniramin, metoprolol és alogliptin esetében nem kaptam 1-nél nagyobb 

felbontás értéket. 
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19. táblázat: Metilezett származékok szelektivitása 

 
Dapoxetin sztereoizomerek elváltak 3-MeCD, 2,3-DIMEB és TRIMEB szelektor alkalmazása 

során. Levonható az a következtetés, hogy a 3-as helyzetben lévő metil csoport fontos szerepet 

tölt be az elválasztási mechanizmus során. 30 mM 3-MeCD szelektor koncentrációnál Rs= 

1,03-t, 30 mM 2,3-DIMEB koncentrációnál Rs=1,96-t, 10 mM TRIMEB koncentrációnál 

Rs=2,02-t értem el. Ebből az következik, hogy a 2-es helyzetbe került metil csoport növelte a 

szelektivitást, majd TRIMEB esetén a harmadik metil csoport megjelenésével ez a szelektivitás 

tovább nőtt, alacsonyabb koncentrációnál értem el ugyanazt az elválasztást.  

Karvediol és terbutalin enantiomerek elválasztása megvalósult 2-MeCD, 6-MeCD, DIMEB50, 

2,6-DIMEB, RAMEB és CRYSMEB szelektor alkalmazása során. E két vegyület 

elválasztásában valószínű a 3-as helyzetű metil csoport nem vesz részt. 

Meflokin enantiomerek elválasztásában valószínű a 2-es helyzetű metil csoportnak van a 

legnagyobb szerepe. Szelektivitást mutatott a 2-MeCD, a DIMEB50, a 2,6-DIMEB, a RAMEB 

és a CRYSMEB.  

Nagyon nehéz bármilyen törvényszerűséget is levonni, hisz a vizsgált racém vegyületek 

sokfélék, különböző struktúrákkal és az alkalmazott ciklodextrinek közül a RAMEB és a 

CRYSMEB nem egy anyag, hanem anyagkeverék. Azonban a kísérletsorozat lehetőséget ad 

egy szelektivitási sor felállítására a metilezett származékok esetében. Az elválasztott 

enantiomerek száma szerinti növekvő sor: 3-MeCD = 2,3-DIMEB < 6-MeCD = TRIMEB < 2-

MeCD < RAMEB = CRYSMEB < DIMEB50 = 2,6-DIMEB. Nemcsak a mechanizmus 

mélyebb megértését segítik a perszubsztituált monometil BCD-származékok: a vizsgált 

2-MeCD 3-MeCD 6-MeCD DIMEB50 2,6-DIMEB 2,3-DIMEB RAMEB CHRYSMEB TRIMEB
dapoxetin  -  +  -  -  -  +  -  -  +
oktopamin  -  -  -  +  +  -  +  -  -
karvediol  +  -  +  +  +  -  +  +  -
verapamil  -  -  -  -  -  -  -  -  +
MDPV  -  -  +  -  -  -  -  -  -
flefedron  -  -  -  +  +  -  -  -  -
mefedron  -  -  -  +  +  -  -  -  -
kavinton  -  +  -  +  -  -  +  +  -
primakvin  -  -  -  -  +  -  -  -  -
meflokin  +  -  -  +  +  -  +  +  -
pantoprazol  +  -  -  -  -  -  -  -  -
ketokonazol  -  -  -  +  +  -  -  +  +
cetirizin  -  -  -  -  -  +  -  -  -
terbutalin  +  -  +  +  +  -  +  +  -
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vegyületek közül csak a 6-MeCD választotta el az MDPV enantiomerjeit, míg csak a 2-MeBCD 

a pantoprazolét. 

6.4.5 Kationok és anionok egyidejű meghatározása 

 
Kapilláris elektroforézis technika elmélete és az EOF jelenléte lehetővé teszik egy futásban 

anionok és kationok egyidőben történő meghatározását. Racém vegyületek enantiomerjeinek 

elválasztására hatékony és környezetkímélő eljárás a szuperkritikus szén-dioxidot (scCO2) 

oldószerként használó extrakciós reszolválás (SFE-R). Ekkor a reszolváló szert egy megfelelő 

oldószerben feloldják, és a módosított Pope–Peachy módszer szerint félekvivalens 

mennyiségben adják a racém anyaghoz. A jó reszolváló szer a vákuumbepárlás során 

szelektíven reagál az egyik enantiomerrel. Az oldószer elpárologtatása után visszamaradó 

szilárd minta kerül az extraktorba. A szén-dioxid az extrakció során az elreagálatlan 

enantiomert kioldja és a diasztereomer só a reaktorban visszamarad [129].  

BME-vel közös projektben a feladatom egy kapilláris elektroforetikus módszer kidolgozása és 

validálása volt, az extrakcióból érkező kísérleti minták analízisére. A kísérletsorozat során a 

reszolválószer R-1-feniletilamin (PEA), az elválasztandó vegyület pedig a cisz-permetrinsav 

(CPS) volt.  

Ahhoz hogy anionokat és kationokat egyidőben határozzunk meg, nincs szükség ciklodextrinre. 

Azonban jelen esetben, mivel a permetrinsav enantiomerek elválasztására is szükség volt, 

királis szelektorként ciklodextrint alkalmaztam. Előzetes eredmények alapján a TRIMEB 

származékot választottam, mivel széles körben használják, könnyen elérhető és mono-izomeres 

származékként a gyártás reprodukálhatósága is jó. A módszerfejlesztés során több paraméter 

hatását vizsgáltam az elválasztás hatékonyságára: így a háttérelektrolit pH-ját, és az, 

alkalmazott TRIMEB koncentrációt változtattam.  

A CPS enantiomerek (pKa= 4,4) elválasztásának pH függését vizsgáltam először, állandó 10 

mM TRIMEB koncentrációt alkalmazva, a felbontás monoton emelkedését tapasztaltam pH 

növekedésével (51.ábra). pH 4 alatt, mivel a CPS enantiomerek karboxil csoportjai protonált 

állapotban vannak, nem meghatározhatóak, hiszen a semleges zónában migrálnak. 4-es pH 

felett egyre inkább az anionos, deprotonált forma válik meghatározóvá, ami által az 

enantiomerek mozgékonysága is nő, és elkezd vándorolni az anód felé. De mivel az EOF értéke 

nagyobb mint a saját mozgékonyságuk, sokkal nagyobb sebességgel viszi őket a katód felé, 

ezért az EOF után a katódnál detektálhatóvá válnak. Logikus lenne minél magassabb pH-t 

alkalmazni az elválasztáshoz, azonban a feniletilamin jelenlétével is számolnunk kell. R-PEA 
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savi disszociációs állandója 9,35, ami azt jelenti, hogy ezen és magasabb pH értékeken 

semleges formában van jelen, vagyis meghatározása nem lehetséges mivel a semleges zónában 

migrál.  

 

51. ábra: pH és a TRIMEB koncentráció hatása a CPS enantiomerek elválasztására 

 

Tehát az optomális pH kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy a vizsgálandó 

reszolválószer, a feniletilamin megfelelő mozgékonysággal rendelkezzen. A fenti 

meggondolások alapján pH=7-re esett a választás 12,5 mM TRIMEB koncentráció mellett. Az 

optimált paraméterek beállítása után az 52. ábra látható elektroferogramot vettünk fel. A 

módszerfejlesztést hosszabb 57,5 cm-es kapillárison végeztem, de mivel a kapott eredmények 

lehetővé tették, áttértem rövidebb 33,5 cm-es kapillárisra, aminek következtében jelentősen 

lecsökkent az analízisidő, kevesebb mint 5 percre. 

 

 

52. ábra: Az optimált módszerrel elért elválasztás 
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Ez a módszer megfelelőnek bizonyult arra, hogy, validáljam. Nem végeztem el a teljes 

validálást az ICH szerint, csak a következő pontokat vizsgáltam: linearitás, detektálási limit, 

meghatározási limit, precizitás és robosztusság. 

Linearitás 

Hat különböző koncentrációjú oldatot készítettem a célkoncentrációnak megfelelően. A 

kalibrációs görbéket (a kapott csúcs alatti területet ábrázoltam a koncentráció függvényében) 

és az illesztett egyenest, valamint az egyenletét az 50. ábra mutatja. Az egyenesillesztést és a 

statisztikai regressziót is Microsoft Excel programmal készítettem. A kalibrációs görbe lineáris 

feniletilamin esetén 0,6-190 g/mL tartományban, cisz-permetrinsav enantiomerek estében 

0.27-0.85 g/mL tartományban. 

 

 
50. ábra: Kalibrációs görbék és az illesztett egyenenesek egyenletei 

  

 

51. ábra: Maradékok szórása 
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Mindhárom kalibrációs görbe megfelel a validálás követelményeinek:  

 R2 > 0.99 

 a tengelymetszet nem nagyobb a középső kalibráló pont csúcs alatti területének 10%-

nál  

 a maradékok véletlen szerint szórnak az x-tengely körül (X. ábra) 

 

LOD, LOQ meghatározása 

Kimutatási határnak (LOD) tekintettem a munkám során azt a koncentráció pontot, ahol a 

kapott csúcs jel-zaj aránya nagyobb 3-nál. Mindegyik esetben a ChemStation szoftverrel 

számíttattam ki az értékeket. PEA esetén ez 0.3 g/mL-nek adódott S/N=5.2 mellett. A (-)-CPS 

enantiomerek kimutatási határa 0.1 g/mL , S/N=4.0 mellett. 

Meghatározási limit az a koncentráció pont ahol a kapott csúcs jel-zaj viszonya nagyobb 

mint 10. Ez jelen esetben mindhárom vegyületre a kalibrációs görbe legalsó pontjának felel 

meg. 

 

Precizitás 

Hat azonosan elkészített minta injektálásával vizsgáltuk a módszer ismételhetőségét.  

Az eredményeket a 20. táblázat tartalmazza. 

20. táblázat : Ismételhetőség vizsgálatának eredménye statisztikai adatokkal 
 csúcsterület 

  FEA 
(-)-

CPS 
(+)-

CPS 
Minta 1 34,29 67,86 71,05 
Minta 2 31,33 64,28 67,63 
Minta 3 31,01 67,08 71,10 
Minta 4 29,59 63,72 67,73 
Minta 5 28,84 62,36 67,12 
Minta 6 27,22 58,26 61,54 
Átlag 30,38 63,93 67,69 
szórás 2,43 3,47 3,49 
RSD% 8,00 5,42 5,16 

 

A táblázatból látszik, hogy a szórás minden esestben kisebbnek adódott mint 10%, így a 

módszer precizitása megfelelő. 
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Robosztusság 

A validálási folyamat következő lépéseként a módszer robosztusságát vizsgáltam,hogy milyen 

hatással van az elválasztásra az elektroforetikus paraméterek változtatása. A hőmérséklet és az 

alkalmazott feszültség mind pozitív mind negatív irányban való változtatásának a retenciós 

időre és felbontásra gyakorolt hatását értékeltük három párhuzamos mérésből. A kapott 

eredményeket a 21. táblázatban foglaltam össze. Az alkalmazott feszültségnek és a 

hőmérsékletnek is nagy hatása van a csúcsterületre, így a felbontásra is. 

 

21. táblázat : Migrációs idő, csúcsterület és felbontás változása a hőmérséklettel és a 
feszültséggel 

 

 

Valós minták elemzése 

Néhány rezolválási folyamat során keletkező minta analízisére is sor került. Tipikus eredményt 

a 22. táblázat mutatja. Az enantiomerarányt a CPS enantiomerek konentrációjából, az 

összetételt pedig PEA és CPS koncentráció értékei figyelmebevételével számoltam, 

feltételezve, hogy a mintákban más nincs, így a reszolválási hatékonyság összehasonlítására 

használható. 

 

22. táblázat : Valós minták eredményei 

 

 

A kifejlesztett királis kapilláris elektroforetikus módszer alkalmasnak bizonyult a 

diasztereomer sókeverék minden komponensének kvantitatív analízisére, ami fontos a Pope-

Peachy rezolválása esetében. Ez az újonnan kifejlesztett módszer kinyitja az ajtót a 

Kondíciók Rs

25 C, 20 kV 1,04 ± 0,01 32,21 ± 1,81 3,33 ± 0,09 66,42 ± 1,90 3,48 ± 0,10 69,94 ± 2,00 1,38 ± 0,03
25 C, 17.5 kV 1,18 ± 0,01 38,55 ± 2,96 3,73 ± 0,08 76,20 ± 4,20 3,90 ± 0,08 82,56 ± 3,75 1,39 ± 0,02
25 C, 22.5 kV 0,88 ± 0,01 23,84 ± 0,95 2,62 ± 0,03 47,66 ± 2,22 2,73 ± 0,03 51,69 ± 1,92 1,16 ± 0,02
23 C, 20 kV 1,03 ± 0,01 25,23 ± 0,70 3,06 ± 0,05 49,32 ± 1,99 3,18 ± 0,05 54,30 ± 2,56 1,26 ± 0,02
27 C, 20 kV 0,96 ± 0,01 22,67 ± 0,68 2,74 ± 0,03 42,89 ± 2,08 2,85 ± 0,04 47,05 ± 0,57 1,11 ± 0,01

(+)-CPS
migrációs 
idő (min) 

csúcs terület 
(mAU x min)

migrációs idő 
(min) 

csúcs terület 
(mAU x min)

PEA (-)-CPS
migrációs idő 

(min) 
csúcs terület 
(mAU x min)

Minta kód

Összetétel % 51,0 32,9 16,1 47,5 35,7 16,8 45,8 26,9 27,3
Enantiomerarány 67,2 32,8 67,9 32,1 49,6 50,4

45,0 26,4 26,8

(+)-CPS PEA (-)-CPS (+)-CPS

42,4 27,4 13,4 40,3 30,3 14,3

Meghatározott 
komponens

CPS-A CPS-B CPS-C

Koncentráció 
(mg/mL)

PEA (-)-CPS (+)-CPS PEA (-)-CPS
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diasztereomer sókeverékek gyorsabb és pontosabb meghatározására más analitokkal, amint azt 

néhány előzetes eredmény alapján kimutatták. 
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7. Következtetések 

Doktori munkám során 7 új szelektíven szubsztituált mono-izomer ciklodextrin-származék 

reakciókövetéséhez HPLC módszereket alkalmaztam, majd a végtermék teljes azonosítását 

végeztem el HPLC, HPLC-MS, MALDI-TOF-MS technikákkal. Pontos ismeretekre van 

szükségünk az alkalmazott ciklodextrinekről (DS, komponenseloszlás), ahhoz hogy 

megbízható, jól reprodukálható királis elválasztásokat érjünk el. 

Három különböző átlagos szubsztitúciós fokú szulfobutiléter-BCD minta segítségével 

igazoltam, hogy milyen fontos szerepe van a szubsztitúciós foknak a komplexképzés 

szempontjából. Vizsgáltam a stabilitási állandó szubsztitúciós foktól való függését. A függés 

jellege szerint a vizsgált vegyületeket csoportokba osztottam.  

Számos, több mint 30 racém vegyület segítségével igazoltam többféle ciklodextrin-

származék enantiofelismerő képességét. Heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-O-karboximetil)-CD 

nátrium só (HDMCM) szelektor királis felismerését nemcsak az általánosan elterjedt vizes 

rendszerben, hanem nem-vizes körülmények között is igazoltam. Eredményeim szerint a 

HDMCM és ODMCM szelektorok kiválóan alkalmasak mono-,di- és tercieramin csoportot 

tartalmazó enantiomerek elválasztására( pl.: dapoxetin). 

Szulfatált ciklodextrin származékokat elterjedten alkalmaznak királis szelektorként bázikus 

vegyületek elválasztására, azonban az előállításuk során keletkező intermedierek királis 

felismerését ezidáig senki nem vizsgálta. Elsőként használtam ezeket a vegyületeket sikeresen 

enantiomerek elválasztására kapilláris elektroforézisben. Segítségükkel igazoltam hogy sem a 

metil sem az acetil csoport nem hordoz királis felismerést, azonban a két csoport együttes 

jelenléte igen.  

A metilcsoportjai számában és helyében különböző, szelektíven szubsztituált CD-

származékokat hasonlítottam össze. Megállapítottam, hogy a hatékonyság a metil csoportok 

számának növekedésével nő, és a mono-izomer származékok (MeBCD-k és DIMEB-k) 

kevésbé hatékonyak, mint a statisztikusan szubsztituált analógjaik. A mérési adatbázis 

segítségével sikerült egy szelektivitási sort felállítanom a különböző metilezett ciklodextrin-

származékok enantioszelektivitása szerint. 

Racém vegyületek enantiomerjeinek preparatív elválasztására kidolgozott a szuperkritikus 

szén-dioxidot oldószerként használó extrakciós reszolválás során keletkező minták analízisére 

fejlesztettem egy elektroforetikus módszert, melyet ICH alapelveknek megfelelően validáltam, 

majd valós mintákon teszteltem, igazolva a kapilláris elektroforézis technika sokoldalú 

alkalmazhatóságát. 
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8. Összefoglalás 

A ciklodextrinek mind a gyógyszeriparban, mind az analitikában kiemelkedő 

jelentőségű vegyületek. Különösen fontos szerepet töltenek be a királis elválasztásokban, ahol 

királis szelektorként való alkalmazásuk elterjedt a különféle elválasztástechnikákban, főleg a 

kapilláris elektroforézisben. Az újabb és újabb ciklodextrin-származékok, különösen a szingle-

izomerek kipróbálása egyre közelebb visz ahhoz, hogy általános következtetésekre jussunk az 

elválasztást befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. Ugyanakkor az újonnan előállított 

ciklodextrin-származékok analitikai jellemzése is kihívást jelent. 

Doktori munkám során a következő új tudományos értékű eredményeket értem el: 

Elsőként vizsgáltam a komplexképződés szubsztitúciós foktól való függését 12 gyógyszer 

hatóanyagon kapilláris elektroforézis technikával, mely eredmények alapján négy tipikus 

trendet állapítottam meg: a töltés nagysága és a szubsztituensek okozta szterikus gátlás sokszor 

ellentétes vagy egymást erősítő hatással vannak a komplex képződésére. Különböző 

szubsztitúciós fokú szulfobutiléter-béta-ciklodextrin származékok példáján keresztül 

rávilágítottam a szubsztitúciós fok és komponenseloszlás ismeretének fontosságára. Ezeket az 

eredményeket kollégáimmal egy könyvfejezetben foglaltuk össze, melyet 2015-ös megjelenése 

óta 1360-an olvastak el a ResearchGate portálon és ezzel a legtöbbet olvasott publikációja 

kutatócsoportunknak . 

PhD munkám során elsőként vizsgáltam hét újonnan előállított mono-izomer származék 

és a szulfatált-ciklodextrin származékok semleges intermedierjeinek enantiofelismerő 

képességét vizes és nem-vizes kapilláris elektroforézisben. 

A heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-O-karboximetil)-β-ciklodextrin (HDMCM) származékot 

sikeresen alkalmaztam vizes és nem-vizes körülmények között, szelektor koncentráció és pH 

függést is vizsgálva. A semleges tadalafil mind a négy sztereoizomerét sikerült alapvonalon 

elválasztani a szennyezés-profil meghatározásához szükséges optimális migrációs sorrenddel. 

Nem-vizes körülmények között 12 racém vegyület elválasztását értem el, propranolol és efedrin 

esetében pedig nagyobb felbontási értéket kaptam, sőt az oktopamin enantiomerek elválasztását 

is megvalósítottam metanolos közegben. Tudomásom szerint még nem írták le az oktopamin 

vegyület királis elválasztását nem-vizes rendszerben, ami nekem sikerült HDMCM-

származékkal.  

A szelektíven perszubsztituált monometilezett (2-MeBCD, 3-MeBCD és 6-MeBCD) 

valamint dimetilezett (2,3-MeBCD és 2,6-MeBCD) származékok vizsgálata lehetőséget adott 

arra, hogy a metilcsoportok számának és pontos helyének szerepét szisztematikusan 
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tanulmányozzam. A tapasztalt elválasztások segítséget adnak az általánosan használt 

statisztikusan szubsztituált metilezett származékokkal elért eredmények jobb megértéséhez. 27 

racém vegyület segítségével szelektivitási sorrendet állítottam fel a metilezett béta-ciklodextrin 

származékok között.  

Egy ipari példán keresztül bebizonyítottam a kapilláris elektroforézis alkalmazhatóságát 

anionok és kationok (permetrinsav enantiomerek és feniletilamin) egyidejű meghatározására. 

Ehhez fejlesztettem egy elektroforetikus módszert, melyet ICH alapelveknek megfelelően 

validáltam, majd valós mintákon teszteltem.  
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9. Summary 

Cyclodextrins are compounds of high importance in both the pharmaceutical industry 

and in chemical analysis. They play especially remarkable role in chiral separations as chiral 

selectors in various separation techniques especially in capillary electrophoresis. 

In my PhD work the following novel results were achieved: 

I was the first to study how the complex formation depends on the degree of substitution 

by capillary electrophoresis. I have established that the charge and the sterical hindrance caused 

by the substituents may play synergetic or controversial effect in complex formation. I shed the 

light on the importance of the number and pattern of the substituents in the case of 

sulfobutylether beta-cyclodextrin. These results were published in a book chapter compiled 

together with my colleagues which gained so much attention (as much as 1360 people have 

read it in the 3 years after it was published in 2015 according to ResearchGate portal) so it 

became the most read publication of our research group. 

I had the opportunity to be the first who studied the enantiorecognition ability of seven 

new single isomer cyclodextrins including also the intermediary products of sulfated 

cyclodextrins using both aqueous and non-aqueous capillary electrophoresis. 

I have studied the effect of pH and concentration on the behaviour of heptakis-(2,3-di-

O-methyl-6-O-carboxymethyl)-β-cyclodextrin (HDMCM) as chiral selector both under 

aqueous and non-aqueous conditions. I have achieved baseline separation of the four 

stereoisomers of the neutral tadalafil in the migration order optimal for the determination of 

impurity profile. I have successfully separated twelve racemic compounds under non-aqueous 

conditions. For propranolol and ephedrine the resolution was higher in the non-aqueous system 

compared to that obtained under aqueous conditions. Octopamine, which was not separated at 

all in the aqueous system, could be well separated in methanol using HDMCM. As far as I 

know, the separation of octopamine isomers has not been described so far. 

I could study the role of the number and pattern of substituents systematically using 

selectively per-substituted monomethyl (2-MeBCD, 3-MeBCD and 6-MeBCD) and dimethyl 

(2,3-MeBCD and 2,6-MeBCD) derivatives. The separations achieved help in deeper 

understanding the effects of the randomly methylated derivatives usually used. I could establish 

an order in selectivity among the methylated beta-cyclodextrin derivatives based on the results 

with 27 recemic enantiomer pairs. 
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As an industrial application of capillary electrophoresis I have proved the efficiency of the 

technique for simulteneous separation of anions and cations (permethric acid enantiomers and 

phenylethylamine). I also have validated the method developed according to ICH guidelines 

and tested it on real samples. 
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