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SUMMARY 

 

The effect of protonation on the stability of cyclodextrin inclusion complexes 

 

Prepared by: Orsolya Csernák  
Supervisor: Dr. Lajos Barcza, D. Sc. † 

Deputy supervisor: Dr. Ágnes Buvári-Barcza, C. Sc. 
 

Semmelweis University, Doctoral School of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences 
Budapest, 2008 

 

In the present work, the effect of protonation on the stability of cyclodextrin inclusion 

complexes was investigated. For this purpose, the complex formation of various organic acid 

and base protonation forms and cyclodextrins was studied to assess their stability. The 

behaviour of protonation forms of the following acids has been investigated in the presence of 

β−cyclodextrin: homologous series of aliphatic α,ω−dicarboxylic acids from oxalic acid up to 

adipic acid, diethylmalonic acid, maleic acid and fumaric acid. The formation constants were 

determined by pH-potentiometry combined with competitive UV-Vis spectrophotometric 

measurements. Based on the measured constants some very interesting conclusions could be 

drawn on the role of intra- and intermolecular H-bonds in stabilization of inclusion 

complexes. Although β−cyclodextrin generally forms more stable complexes with 

undissociated acids than with their strongly hydrated, deprotonated derivatives, a relatively 

high and unexpected increase of inclusion complex stability could be detected in some 

half-dissociated species with intramolecular H-bonds. This is probably due to the better space 

filling of the compact structure caused by the intramolecular H-bonds. 

When investigating organic bases stability of cyclodextrin complexes of some alkaloid 

salts used as medicaments was determined in different protonation forms. The poor water 

solubility of the free base and the high dissociation constant (KA) often hinders the assay of 

alkaloid salts. Different cyclodextrin derivatives form complexes of appropriate stability to 

keep the base in solution and at the same time to shift favourably the protonation equilibrium. 

Based on these findings we have elaborated a new method of alkaloid titration that can be 

carried out in aqueous media by choosing the most appropriate CDs depending on the 

solubility and the basicity of the free base and the size of the molecules. 

 Therefore the use of cyclodextrins can provide an alternative, environment friendly 

assay for many salts of week bases in aqueous media beside the pharmacopoeial methods. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A protonálódás hatása ciklodextrin zárványkomplexek stabilitására 

 

Készítette: Csernák Orsolya 
Témavezet�: Dr. Barcza Lajos † egyetemi tanár, D. Sc. 

Megbízott témavezet�: Barczáné Dr. Buvári Ágnes egyetemi docens, C. Sc. 
 

Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola 
Budapest, 2008 

 

Munkánk során a protonálódás hatását tanulmányoztuk ciklodextrin zárvány-

komplexek stabilitására. Ennek céljából bizonyos szerves savak és bázisok különböz� 

protonáltsági formáinak ciklodextrinnel képzett zárványkomplexeit vizsgáltuk, hogy 

megállapíthassuk stabilitási viszonyaikat. Méréseket végeztünk többek között a szerves alifás 

kétérték� α,ω−dikarbonsavak homológ sorának oxálsavtól adipinsavig terjed� tagjainak, 

valamint dietil-malonsav, maleinsav és fumársav egyes protonáltsági formáinak 

β−ciklodextrinnel képzett komplexeire vonatkozóan. A komplexképz�dési állandókat két 

módszerrel, pH-potenciometriával és UV-spektrofotometriával határoztuk meg. A kapott 

állandók alapján néhány érdekes megállapítást sikerült tennünk az inter- és intramolekuláris 

hidrogénkötések komplexstabilitásban játszott szerepét illet�en. Bár a semleges részecskék 

komplexeinek stabilitása általában nagyobb, mint a hidratált, töltéssel rendelkez� formáké, az 

intramolekuláris hidrogénkötés stabilizáló hatására kialakuló kompakt szerkezet jobb 

térkitölt� hatásának köszönhet�en ett�l eltér�, rendhagyó esetek is megfigyelhet�ek. 

A szerves bázisok vizsgálata során néhány gyógyászatban jelent�s alkaloid különböz� 

ciklodextrinekkel képzett zárványkomplexei stabilitási állandójának meghatározásán túl 

vizsgáltuk azok gyógyszeranalitikai alkalmazhatóságát is. Ennek során azt találtuk, hogy 

vizes oldatban a különböz� ciklodextrin származékok megfelel� stabilitású komplexet 

képeznek ahhoz, hogy oldatban tartsák az alkaloidbázist és kedvez�en befolyásolják savi 

jellegét. Ha a szabad alkaloid vízoldhatóságának és báziser�sségének, valamint 

molekulaméretének megfelel�en választjuk ki a hozzáadott ciklodextrin származékot, 

megvalósíthatóvá válik az alkaloid vizes közeg� pH-metriás titrálása. Így a jelenleg 

rendelkezésre álló, de esetenként akadályokba ütköz� gyógyszerkönyvi módszerek mellett 

javaslatot tettünk az alkaloidsók új, környezetbarát, vizes közeg� tartalmi meghatározására 

ciklodextrinek segítségével.  
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Bevezetés 

 
 
 A szupramolekuláris rendszerek egyik legkiemelked�bb csoportját a gyakorlati életben 

csakúgy, mint az elméleti alapkutatásban, a ciklodextrinek nagy családja, illetve azok 

komplexei alkotják.  

A ciklodextrinek (CD) legfontosabb kémiai tulajdonsága a zárványkomplexképz� 

hajlam, mely sajátos szerkezetük következménye. A zárványkomplexek két vagy több 

molekulából felépül� szupramolekuláris képz�dmények, melyekben a gazdamolekula 

ciklodextrin részben vagy teljes egészében, kovalens kötés nélkül foglalja magába a 

vendégmolekulát. Bár a gazda- és vendégmolekula között csak másodrend� kémiai kötések 

jönnek létre, a ciklodextrin üregének nagy elektrons�r�sége megváltoztathatja a bezáródott 

vendégmolekula elektron-átmeneteit, ezáltal különböz� elektrokémiai és spektrális sajátságait. 

A megváltozott fizikai és kémiai tulajdonságok következtében a komplexképz�dés védelmet 

nyújthat számos küls� hatás ellen (pl. oxidáció, fotokémiai bomlás). Megfelel� körülmények 

között a zárványkomplex könnyen disszociál, és a vendégmolekula visszanyeri eredeti fizikai-

kémiai sajátságait. Mindez rendkívül érdekes felhasználásokat tesz lehet�vé, többek között a 

gyógyszer- és élelmiszeriparban, illetve az analitikában.  

A gazda- és vendégmolekula közötti specifikus kapcsolat kialakulásának feltétele, 

hogy a vendég mérete, illetve funkciós csoportjainak típusa és térbeli elhelyezkedése a 

ciklodextrin üregében megfelel� legyen a másodlagos köt�er�k (H-kötés, hidrofób, van der 

Waals er�k) létrejöttéhez. Sav-bázis tulajdonságú molekuláknál a már említett paraméterek 

mellett az ionizáltsági állapot is alapvet�en befolyásolja a kialakuló komplex stabilitását. A 

ciklodextrin üregének enyhén apoláros jellegéb�l adódóan els�sorban az apoláris, illetve 

töltéssel nem rendelkez� vendégmolekulák bezáródása a kedvez�, a poláris, esetleg töltéssel 

is bíró, jóval hidratáltabb formákkal szemben. Ha a vendégmolekula sav-bázis tulajdonsággal 

is rendelkezik, a különböz� protonáltságú formák eltér� stabilitású komplexeket képeznek. A 

protonáltsági állapot mellett a gazda- és vendég között kialakuló hidrogénkötés is jelent�sen 

növelheti a komplexek stabilitását. 
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Célkit�zés 

 
 

Kutatásaim legf�bb célja az volt, hogy a protonálódás hatását tanulmányozzam egyes 

savas vagy bázikus jelleg� vegyületek különböz� ciklodextrinekkel képzett 

zárványkomplexeinek stabilitására. 

Kiválasztottunk öt vegyületet az alifás α,ω−dikarbonsavak homológ sorából az 

oxálsavtól az adipinsavig. Összehasonlítás céljából megvizsgáltunk két telítetlen (maleinsav 

és fumársav), valamint egy telített, szubsztituált származékot is (dietil-malonsav). Munkánk 

célja az volt, hogy vizes oldatokban tanulmányozzuk az említett vegyületek β−ciklodextrinnel 

szemben mutatott komplexképz� hajlamát, valamint meghatározzuk a részecskeeloszlást, és a 

képz�d� komplexek stabilitási állandóit. 

 A savak mellett vizsgálatainkat a bázikus jelleg� vegyületek körére is kiterjesztettük. 

Hat, gyógyászatban is fontos szerepet betölt� alkaloid sóját választottuk ki, és 

komplexképzésüket a pH függvényében vizsgáltuk natív, illetve módosított ciklodextrinekkel. 

Amennyiben az oldhatóság lehet�vé tette, meghatároztuk vizes közegben az alkaloidok 

protonált formáinak savi disszociációállandóit (KA). Célunk volt, hogy megvizsgáljuk a 

modellvegyületek különböz� ciklodextrinekkel szemben mutatott komplexképz� hajlamát, 

különös tekintettel a gazdamolekula üregméretének illetve szubsztituáltságának hatására. 

A kapott eredményeket igyekeztünk analitikai területen hasznosítani, és a 

ciklodextrinek felhasználásával kiküszöbölni az alkaloidsók mennyiségi meghatározásában 

jelentkez� problémákat. 

 

 

Módszerek  

 
 

Potenciometriás titrálások. A pH-metriás méréseket Radelkis OP 208/1 digitális pH-

mér�vel végeztük. A Radelkis OP 0808P kombinált üvegelektródot minden mérési sorozat 

el�tt pufferoldatok segítségével kalibráltuk. A pontosan ismert koncentrációjú 

karbonátmentes lúgoldatot, mely a Sörensen eljárás szerint 50,0 m/m %-os NaOH-oldat 

hígításával készült, Schott-Geräte T80/20 automata bürettával adagoltuk. Az állandó 

h�mérsékletet (25±0,1 °C) termosztáttal, a leveg� kizárását valamint a kevertetést pedig 
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tisztított nitrogéngáz átbuborékoltatásával biztosítottuk. A minták állandó ioner�sségét (I=0,2 

mol·dm-3) NaCl-dal állítottuk be. A vendégmolekulák teljes kezdeti koncentrációja a 

mintákban 5·10-3 – 10-2 mol·dm-3 volt, a CD/vendég arányt 1:2 és 25:1 között változtattuk. A 

titrálások során fellép� térfogat-növekedést a kiértékelést végz� számítógépes program 

figyelembe vette. Vegyületenként legalább 3 párhuzamos mérést végeztünk. 

  

 

UV-látható spektrofotometria. Az abszorbanciákat Camspec M330 illetve 

Spectromom 195D típusú egyutas spektrofotométeren, 1,000 cm hosszúságú kvarcküvettában 

mértük. Az oldatokat minden esetben 25±1°C-ra termosztáltuk. 

 A pH=10,5-nél végzett mérésekhez fenolftaleinb�l pontos beméréssel alkoholos 

törzsoldatot, majd ebb�l frissen kiforralt desztillált vízzel és nátrium–karbonáttal közbüls� 

hígítást készítettünk. A fenolftalein−β−CD komplex stabilitási állandójának meghatározására 

egy 13 oldatból álló mérési sorozat szolgált. A sorozat minden egyes tagjába a hígított 

oldatból azonos mennyiségeket mértünk be, így a fenolftalein végs� koncentrációja minden 

esetben azonos volt (3·10-5 mol·dm-3). A megfelel� pH-t a vizes fenolftalein-oldathoz adott, 

2·10-2 mol·dm-3 végs� koncentrációjú nátrium–karbonáttal biztosítottuk. A β-ciklodextrin 

koncentrációja egy mérési sorozaton belül 11 lépésben emelkedett 0 és 2,5·10-4 mol·dm-3 

között. A sorozat els� és utolsó, ciklodextrinmentes tagja szolgált a fenolftalein moláris 

abszorpciós koefficiensének meghatározására.  

A kompetitív mérésekhez a vizsgálni kívánt dikarbonsavból beméréssel és számított 

mennyiség� NaOH hozzáadásával dikarboxilát törzsoldatot készítettünk. Az egyes mérési 

sorozatok az el�z�ekben leírt módon készültek, azzal a különbséggel, hogy az els� és utolsó 

oldat kivételével minden egyes oldatba azonos mennyiségeket mértünk a dikarboxilát 

törzsoldatból. Így az oldatok száma eggyel n�tt, és az egyes oldatok csak a ciklodextrin 

koncentrációjában különböztek egymástól. Minden savanion esetében 4-5 különböz� 

koncentrációval végeztünk méréssorozatot. A mérési hullámhossz 550 nm volt. 

A pH=1-nél végzett mérések esetében a metilnarancs koncentrációja 2,0·10-5 mol·dm-3 

volt. A pH beállítását 0,1 mol·dm-3 végs� koncentrációjú HCl-oldattal végeztük. Az 

oldatsorozatok elkészítése az el�z�kben leírtakkal megegyezett, azzal a különbséggel, hogy a 

savakat eredeti, disszociálatlan formájukban mértük be és a β−ciklodextrin koncentrációja egy 

mérési sorozaton belül 0 és 6,5·10-3 mol·dm-3 között változott. Az oldatok fényelnyelését 506 

és 319 nm hullámhosszon mértük. 
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Eredmények 

 
 

1. α,ω−1. α,ω−1. α,ω−1. α,ω−dikarbonsavak vizsgálata  

Meghatároztuk az alifás nyíltláncú α,ω−dikarbonsavak homológ sorából az oxálsavtól 

az adipinsavig terjed� tagok β−CD-nel képzett komplexeinek stabilitási állandóit, kiegészítve 

néhány telítetlen és szubsztituált származékkal. Eredményeinket az 1. táblázat tartalmazza, 

melynek alapján az alábbi megállapításokat tehetjük. 

 
1. táblázat. α,ω−dikarbonsavak (H2A) és disszociált formáik (HA-, A2-) β−CD-nel (D) képzett 
komplexeinek stabilitási állandói. 

Sav K211
a K111

b K011
c 

Oxálsav 4,2±0,1 n n 

Malonsav 8,1±0,1 n n 

Borostyánk�sav 17,5±0,2 6,6±0,2 n 

Glutársav 54,2±0,5 10,5±0,2 n 

Adipinsav 113,2±1,3 33,1±0,8 9,6±0,7 

Dietil-malonsav 324,3±2,7 127,0±1,4 5,5±1,8 

Fumársav 53,6±0,6 12,3±0,2 4,2±0,5 

Maleinsav 18,2±0,1 31,5±0,7 7,1±0,5 

n: bizonytalan;    a
A][D][H

D]A[H

2

2 ⋅=211K ;    b
][D][HA

D][HA
−

− ⋅=111K ;   c
][D][A

D][A
2

2

−

− ⋅=011K  

 

1.1 Megállapítottuk, hogy a vizsgált savak 1:1 arányú komplexeket képeznek β−CD-nel, és a 

különböz� protonáltsági fokú komplexek stabilitása a szénlánc növekedésével monoton 

n�. 

1.2 A vendégmolekula és a ciklodextrin bels� fala között kialakuló van der Waals és 

hidrofób kölcsönhatások dominanciájára utal, hogy a disszociálatlan savak túlnyomó 

többségben stabilisabb komplexet képeztek, mint a töltéssel rendelkez� részecskék.  

1.3 Kivételként a maleinsav − hidrogén-maleát pár esetében azt találtuk, hogy a negatív töltés 

ellenére a hidrogén-maleát képezte a stabilisabb komplexet. A hidrogén-maleátnál 

kialakuló intramolekuláris hidrogénkötés következtében létrejöv� gy�r�s szerkezet, 

melyet a merev cisz kett�skötés stabilizál, szorosabb sztérikus illeszkedést tesz lehet�vé a 
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ciklodextrin üregében, mint a disszociálatlan molekula esetében. Ez a komplex 

stabilitását nagyobb mértékben növeli, mint amennyire azt a negatív töltés jelenléte 

csökkenti.  

1.4 A borostyánk�sav és maleinsav β−ciklodextrinnel képzett komplexének vizsgálata során 

azt találtuk, hogy stabilitásuk nem különbözött számottev�en egymástól, míg a fumársav 

hozzájuk képest háromszor stabilisabb komplex kialakítására képes. Ez a CD és a 

vendégmolekula közötti intermolekuláris hidrogénkötés komplexet stabilizáló hatására 

hívja fel a figyelmet, mely a már említett gyenge köt�er�k mellett jelent�sen 

módosíthatja a komplexek stabilitását. 

1.5 Egyes savak UV-látható spektrofotometriás mérésénél kis stabilitású terner-komplexek 

képz�dését tapasztaltuk. Az eredmények alapján úgy t�nik, hogy els�sorban a telítetlen 

savak esetében figyelhet� meg a terner komplexek képz�dése. 

 

2. Alkaloidsók vizsgálata 

2.1.A különböz� ciklodextrinekkel végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gazda: 

vendég arány minden esetben 1:1. Valamennyi alkaloidbázis stabilisabb komplexet képez, 

mint protonált származékaik, így az alkaloidsók látszólagos savi disszociációs állandója 

növekszik. A vízoldható komplexek kialakulásával az alkaloidok oldhatósága is 

nagymértékben javulhat. Ez a két folyamat egymást er�sítve lehet�vé teszi alkaloidsók 

vizes közeg� alkalimetriás mennyiségi meghatározását potenciometriás végpontjelzéssel 

(1. ábra). 

-200

-100

0

100

200

300

0 2 4 6 8 10

 NaOH mér�oldat [cm3]

E [mV]

 
1. ábra. 4·10-3 mol·dm-3 kodein-klorid és 10-3 mol·dm-3 sósav (V0=20 cm3) titrálási görbéje 
1,2·10-2 mol·dm-3 NaOH mér�oldattal ciklodextrin nélkül (�), és 1,2·10-2 mol·dm-2 γ−CD jelenlétében 

(•). Jól látható a CD jelenlétében megjelen� második inflexió. 
 



 9 

2.2.a. Az alábbi alkaloidsók vizes közeg� mennyiségi meghatározását sikerült 

megvalósítanunk: A kodein-klorid vizes közeg� titrálása mindhárom vizsgált CD-nel 

(β−CD, dimetil−β−CD, γ−CD) megvalósítható. Mivel γ−CD-nel képezi a legstabilisabb 

komplexet, ebb�l a komplexképz�b�l már a 3-szoros felesleg elegend� a megfelel�en 

kiértékelhet� titrálási görbéhez. A papaverin-klorid esetében csak dimetil−β−CD-nel 

(DIMEB) tudtunk stabilitási állandót meghatározni. A kapott kis érték a gazda-vendég 

közötti gyenge kölcsönhatásra utal, de a komplexképz� 20-szoros feleslege lehet�vé 

teszi az analitikai kiértékelést. A homatropin esetében a második inflexió teljes hiánya 

teszi lehetetlenné sójának vizes közeg� meghatározását. DIMEB-bel képzett komplexe 

azonban megfelel� stabilitással bír ahhoz, hogy a komplexképz� hússzoros feleslegének 

jelenlétében a második inflexió is kiértékelhet� legyen. A kinin-klorid β−CD és 

DIMEB komplexének stabilitása nagyságrendileg hasonló. γ−CD-nel már a titrálás 

kezdeti szakaszán intenzív csapadékkiválást észleltünk, mely nem tette lehet�vé 

stabilitási állandó meghatározását. Analitikai célra a nagy fölöslegben alkalmazható 

DIMEB látszik a legmegfelel�bbnek. 

2.2.b. A legkisebb különbséget a protonált és a semleges bázis komplexének stabilitása között 

a pilokarpin-kloridnál találtuk. Ezt a konkrét értékeken kívül a titrálási görbéken is 

látható, a ciklodextrinek hozzáadása ugyanis itt okozta a legkisebb különbséget a 

görbék lefutásában. Mivel azt találtuk, hogy a pilokarpin-klorid vizes közegben 

segédanyag nélkül is jól titrálható, valójában a ciklodextrinek hozzáadása nem 

eredményez új lehet�ségeket.  

2.2.c. Az efedrin-klorid a mi vizsgálataink szerint is igen kis stabilitású komplexeket képez a 

vizsgált ciklodextrinekkel. Mivel az efedrin igen er�s bázis, a komplexképz�dés 

hatására a saver�sségben mutatkozó növekedés még nagy komplexképz�-feleslegek 

esetében sem elégséges ahhoz, hogy a második inflexiót kiértékelhet�vé és így az 

analitikai meghatározást lehet�vé tegye.  
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