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Bevezetés 

Eltérő hatásuk miatt az enantiomertiszta termékek gyártása, illetve az 

enantiomerek elválasztása és egyedi biológiai tulajdonságaik 

vizsgálata ma már alapvető gyógyszerkönyvi követelmény. A királis 

tisztaság meghatározására napjainkban a kromatográfia 

(folyadékkromatográfia (HPLC), gázkromatográfia (GC), 

szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC)) mellett a kapilláris 

elektroforézis (CE) nyújtja a legváltozatosabb lehetőségeket. 

A ciklodextrinek ciklikus, nem redukáló oligoszacharidok, amelyek 

D-glükopiranóz egységekből épülnek fel α-(1,4)-glikozidos kötéseken 

keresztül. Mind a gyógyszeriparban, mind az analitikában kiemelkedő 

jelentőségűek. Különösen fontos szerepet töltenek be a királis 

elválasztásokban, ahol királis szelektorként való alkalmazásuk 

elterjedt a különféle elválasztástechnikákban, főleg a kapilláris 

elektroforézisben. 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. 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 

hárul, hogy a gyógyszerkönyvnek megfelelő analitikai módszereket 

fejlesszen a racém keverékek megfelelő vizsgálatára.  
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Kutatásaimmal szeretnék hozzájárulni a CD-alapú királis 

elválasztások jobb megértéséhez és az elválasztási problémák 

sikeresebb megoldásához.  

 

Királis kromatográfia 

A királis kromatográfiára leggyakrabban GC, LC, SFC és CE 

módszereket alkalmaznak. Az enantiomertiszta hatóanyagot 

tartalmazó készítmények bevezetése óta a királis anyagok vizsgálata, 

az enantiomerek elválasztása és az enantiomerek arányának 

meghatározása manapság igen gyakori gyógyszeripari feladat. Az 

enantiomer-szelektív kromatográfia az utóbbi két évtizedben rohamos 

fejlődésen ment keresztül, és mára népszerű kutatási területté vált. 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 jelenség1,2. 

Az elektroforézis jelensége önmagában nem elég az enantiomer párok 

elválasztására, szükség van szelektorokra is. Az oldott királis 

szelektort pszeudo-állófázisnak is nevezik. Leggyakrabban 

alkalmazott királis szelektorok a ciklodextrinek. 

 

                                                 
1 Chankvetadze B, Blaschke GJ, (2001) Enantioseparations in capillary 
electromigration techniques: recent developments and future trends. J Chromatogr A, 
906: 309-363. 
2 Perry JA, Rateike JD, Szczerba TJ. (1987) Eluting trace components before major 
constituents. I. Sensitivity enhancement in analytical determinations of optical purity. J 
Chromatogr A, 389: 57-64 
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Ciklodextrinek 

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. 

 
1.ábra: Ciklodextrinek szerkezete és nevezéktana 

Az analitikai kémia leggyakrabban a királis felismerő képességüknek 

köszönhetően alkalmazza a CD-ket, elsősorban az enantioszelektív 



5 
 

kromatográfia és a királis elektroforetikus technikák területén. A 

ciklodextrinek számos kiralitás centrumot tartalmaznak (glükóz 

monomerenként ötöt, tehát az -CD, -CD illetve -CD rendre 30, 35 

illetve 40 aszimmetria centrumot tartalmaz), 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 

csoportot az -CD, -CD illetve -CD), amelyek kitűnő lehetőséget 

biztosítanak a változatos szerkezetű származékok előállítására. 

 

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 
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szükséges analitikai módszerek fejlesztése: HPLC-ELSD, HPLC-

RID, HPLC-UV, CE és MALDI-TOF-MS technikákkal.  

Szulfobutiléter--ciklodextrin (SBEBCD) 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 tanulmányozni, hogy a funkciós csoportok helye és száma 

milyen hatással van az enaniomerek elválasztására. 

Továbbá célom volt egy kapilláris elektroforetikus módszer 

fejlesztése és validálása diasztereomer sóképzéssel előállított 

enantiomerek vizsgálatára. 

 
Módszerek 
Felbontás 
Két csúcs elválasztását a felbontási értékkel (RS) jellemezzük, 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 határoztam 

meg: 

𝑅 =  
2(𝑡 − 𝑡 )

𝑤 + 𝑤
 

 

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

csúcsának extrapolált szélessége az alapvonalon. 
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Látszólagos komplexstabilitási állandó meghatározása 

A szelektand és a CD szelektor közötti komplexképzésre 1:1 

sztöchiometriát feltételezve a szelektand effektív mozgékonyságának 

függését a CD szelektor koncentrációtól az alábbi egyenlet mutatja be 

3: 

][1

][cplxfree
eff CDK

CDK







  

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. Több ismert [CD] 

és a kísérletileg meghatározott free és i
eff értékekből meghatározható 

a K pl. az x-reciprok módszer alkalmazásával4: 

Az egyenletből levezethető, hogy 

)()(
][

)(
freecplxfree

i
eff

free
i
eff 





KK

CD
 

amelyből következik, hogy 
][

)( free
i
eff

CD

 
 vs. )( free

i
eff    

pontjaira fektetett egyenes meredeksége K értékét adja meg.  

 

 

 

                                                 
3 Rundlett, K.L. és Armstrong, D.W. J. Chromatogr. A 1996, 721, 173-186. 
4 Rousseau, A., et al Journal of Chromatography A, 2008. 1204(2): p. 219-225. 
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Munkám során használt nagyműszeres technikák 

Készülék neve  Leírása 

CE Agilent 7100 típusú kapilláris 
elektroforézis készülék, DAD detektorral 
szerelve 

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

HPLC2 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 

 
 
Eredmények 

Szulfobutilezett származékok közül 3 statisztikusan 

szubsztituált származékot, melyek a szubsztitúciós fokukban tértek el 

(SBEBCD DS3,9, DS6.6, DS10,4), és egy monoizomer származékot, 

a 6-os helyzetben perszubsztituált SBEBCD-t vizsgáltam. 

Komponenseloszlásukat HPLC és MALDI-TOF-MS technikák 

használatával jellemeztem. 12 gyógyszerhatóanyagon teszteltem a 

komplexképződés szubsztitúciós foktól való függését kapilláris 

elektroforézis technikával, mely eredmények alapján a vizsgált 

molekulákat 4 csoportba soroltam. Bizonyítottam, hogy ez a kis idő- 

és anyagigényű módszer különféle CD-származékok gyors 

összehasonlítására alkalmas. Ezen kívül vizsgáltam mind a négy 

származék királis enantiofelismerő-képességét több racém 

vegyületen, és bizonyítottam a felbontási értékek DS-től való 
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függését. Teljesen új származékként a 6-(SB)7-BCD királis 

szelektivitását igazoltam. 

Karboximetilezett ciklodextrineket széleskörűen 

alkalmazzák királis szelektorként kapilláris elektroforézisben. 

Doktori munkám során a két újonnan előállított mono-izomer 

származék, HDMCM és ODMCM, elválasztási képességét vizsgáltam 

több bázikus vegyületen különböző pH-jú puffereket alkalmazva. A 

két származék csak az üregméretben tér el, mindegyik 6-os helyzetű 

karboximetil és 2-es, 3-as helyzetű metil csoportokat tartalmaz. 

Összesen 21 racém vegyület elválasztását valósítottam meg vizes és 

nemvizes kapilláris elektroforézist használva. 

Anionos ciklodextrinek népes családjának nagy 

jelentőséggel bíró tagjai a szulfatált ciklodextrinek, amiket nagy 

sikerrel alkalmaznak bázikus vegyületek szeparációjára, azonban 

gyártási intermedierjeik vizsgálatára ezidáig nem került sor.  

(Vizsgált intermedierek:  

- 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). Elsőként használtam ezeket kapilláris elektroforézisben és 

vetettem össze királis felismerőképességüket a szulfát analógokkal, de 

mivel nagyon rosszul oldódnak vizes rendszerekben, ezért nemvizes 

közeget alkalmazva. A jelöltek közül egyedül a HMA-β-CD mutatott 

jelentős enantiofelismerést.  
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Metilezett ciklodextrinek alkalmazása királis szelektorként is 

jelentős, de csak a töltéssel rendelkező analitok elválasztására, mivel 

ezek a származékok semlegesek. Az új gyártási technológiáknak 

köszönhetően már lehetőség van szelektíven szubsztituált 

származékok előállítására is, melyek segítségünkre lehetnek egy-egy 

elválasztási mechanizmus megértésében. Dolgozatomban 9 

különböző metilezett származékot vizsgáltam, melyek a metil 

csoportok számában és helyzetében különböznek. Az újonnan 

előállított mono-izomer származékok közül a perszubsztituált mono-

metil- (2-MeBCD, 3-MeBCD, 6-MeBCD) és a perszubsztituált di-

metil- (2.3-DIMEB, 2,6-DIMEB) ciklodextrineket hasonlítottam 

össze statisztikusan szubsztituált társaikkal. Analitikai jellemzésüket 

elvégeztem HPLC, HPLC-MS, MALDI-TOF-MS technikákkal. 

Segítségükkel lehetőségem nyílt szisztematikusan vizsgálni a metil 

csoportok helyének és számának hatását a királis felismerésre. A 

kapott nagy mérési adatbázisnak köszönhetően egy szelektivitási sort 

is felállítottam a vizsgált származékok között.  

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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Új tudományos eredmények 
 

1. Elsőként vizsgáltam a szulfobutiléter-BCD (SBEBCD) 

esetén a szubsztitúciós fok hatását a komplexképződésre és a királis 

elválasztó képességre 12 gyógyszer hatóanyagon kapilláris 

elektroforézis technikával. 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. 

2. PhD munkám során elsőként vizsgáltam hét újonnan 

előállított monoizomer származék enantiofelismerő képességét vizes 

és nemvizes kapilláris elektroforézisben. 

3. Elsőként vizsgáltam a szulfatált-ciklodextrin-származékok 

semleges intermedierjeinek enantioszelektivitását nemvizes kapilláris 

elektroforézis technikát alkalmazva. 

4. A heptakisz-(2,3-di-O-metil-6-O-karboximetil)-β-

ciklodextrin (HDMCM) származékot sikeresen alkalmaztam vizes és 

nemvizes körülmények között, szelektor koncentrációt és pH függést 

is vizsgálva. 

5. Elsőként írtam le az oktopamin enantiomerek elválasztását 

nemvizes kapilláris elektroforézissel 

6. 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 tanulmányozzam. 
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7. Egy ipari példán keresztül bebizonyítottam a kapilláris 

elektroforézis alkalmazhatóságát anionok és kationok (permetrinsav 

enantiomerek és feniletilamin) egyidejű meghatározására. 
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