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A ciklodextrinek 

I. rész 
 
A ciklodextrinek a keményítő (a növényvilágban legelterjedtebb poliszacharid, a fo-

toszintézis végterméke, kémiai összetétele a (C6H10O5)n képlettel írható le) enzimes át-
alakításának termékei (a későbbiekben jelöljükáltalánosan  CD-vel ezeket a vegyülete-
ket). Az átalakításhoz szükséges enzimet, a ciklodextrin-glikozil transzferázt különböző
mikroorganizmusok termelik, így a Bacillus macerans is. A hidrolízis eredményeként 
ciklikus és aciklikus dextrinek keverékét nyerik, amelyeket elég nehézkesen lehet szétvá-
lasztani. A ciklodextrinek is többfélék lehetnek aszerint, hogy hány monoszacharid egy-
ségből (glükopiranóz) áll a ciklus. Ezek a ciklikus molekulák méreteikben különböznek 
egymástól, amint az  ábrán látható: 

α-CD   β – CD  γ – CD 
1. ábra  

 
Az  α-CD hat, a β – CD hét, a γ – CD pedig nyolc glükopiranóz egységből áll. 

 

2. ábra 
 α-CD  gyűrűs szerkezete  

 
Mindenik fajta CD molekulában az összes primér hidroxil-csoport a gyűrű egyik (a 

belső) oldalán, az összes szekunder hidroxil-csoport a gyűrű másik(külső) oldalán talál-
ható. A molekulagyűrű belső üregének „bélését” a glikozidos oxigénhíd atomjai és a 
szekunder –OH csoportok hidrogén atomjai képezik. 
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3. ábra  

 
Ennek a szerkezetnek következménye, hogy a belső tér gyengén apoláros, a külső

köpeny polárosabb tulajdonságokkal rendelkezik. A ciklodextrin molekuláknak ez a 
szerkezeti jellege. biztosítja széleskörű alkalmazhatóságukat.  

A gyűrűs molekulák belső üregükbe, (ha azok elég nagyok) zárhatnak egy, vagy több 
kisebb molekulát, az úgynevezett „vendég molekulát”, vagyis „gazdamolekulaként” képe-
sek viselkedni. Az így létrejött képződményeket nevezik zárvány–komplexeknek. 

Ha a gyengén apoláros belsőterű CD molekulák vízbe kerülnek, annak poláros kis-
méretű molekulái behatolnak az üregekbe, de nem kötődnek erősen. Ezek könnyen ki-
cserélhető „vendégmolekulák”. Ha a közegbe vízben rosszul oldódó molekulák kerül-
nek (ezek kevésbé polárosak mint a víz) megindul a molekulacsere, a vízmolekulák he-
lyét a kevésbé poláros vendégmolekulák foglalják el: 

 

4. ábra  
Az üreg belsejében megváltoznak a vendégmolekula fiziko-kémiai tulajdonságai az 

intermolekuláris (elektrosztatikus jellegű) kölcsönhatások következtében. Ezért bizo-
nyos esetekben csökkenhet az anyag vízoldékonysága, más esetben nőhet. Meváltoznak 
a vendégmolekula optikai tulajdonságai: pl. az akirális vendégmolekula a királis CD gyű-
rűben optikailag aktívvá válik. 

A gazdamolekula hatására módosul a vendégmolekula illékonysága, a diffúziós kész-
sége. A gyűrű belsejében általában a vendégmolekula stabilizálódik, kevéssé reaktívvá 
válik. Más esetekben a CD molekula mesterséges enzimnek tekinthető, mivel felgyorsít 
bizonyos reakciókat. A ciklodextrinek funkciói szaporíthatók, ha a gyűrűket alkotó 
alapmolekulák származékait állítják elő. Így módosulhatnak a lehetséges „reakcióutak”.  
Mindezek eredményeként a zárványkomplex-képződés széleskörű alkalmazhatóságra 
biztosít lehetőséget: 
− gyógyászat, gyógyszeripar, biotechnológiai eljárások: bebizonyosodott, hogy nem toxiku-

sak, a vendégmolekuláknak egy részét takarva, komplexálva, annak csak bizo-
nyos része marad „szabad”, így megváltozik annak affinitása a sejtmembránhoz, 
ezért a toxicitása is. A gyógyszerként használatos vendégmolekulának így csök-
kenthető a káros hatása. A biotechnológiákkal készített gyógyszerek esetében 
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(antibiotikumok, szteroidok) CD jelenlétében jelentős hozamnövekedést érnek 
el (300%-os is lehet). 

− vegyipar: molekuláris méretű reaktorokként viselkednek a CD molekulák, ame-
lyekbe kétféle vendégmolekula is befér, s így nagyszelektivitású reakciók valósít-
hatók meg. 
Aromás származékok irányított elektrofil szubsztitúciós reakcióinál elérhető,
hogy a kívánt izomer sokkal nagyobb hozammal képződjön.  Példaként tekint-
sük a toluol, vagy  az anizol anódos klórozását. Amennyiben a grafit elektód fe-
lületére CD-t visznek fel, a reakciótermék majdnem kizárólag a paraklór szárma-
zék. A reakció kezdeti fázisában a klór a CD molekula primér hidroxilcsoprtjával 
reagál, majd az oxigénhez kötött klór az aromás gyűrű parahelyzetét támadja, a 
másik két helyzetben levő C atomokat a CD-gyűrű fedi: 

 

5. ábra 
Hasonlóan érdekes a ciklopentadién és az acetonitril reakciója, melynek sebessége β-

ciklodextrin jelenlétében 9-szeresére nő, míg α-ciklodextrin jelenlétében jelentősen 
csökken. A magyarázatot a reakció modellezésével lehet megérteni. Míg az α-
ciklodextrin molekulában a kisebb átmérőjű üregbe a nagyobb lineáris méretű
acetonitril nem fér be, addig a β-ciklodextrin üregébe mind a két vendégmolekula befér, 
s megvan a geometriai feltétele a kondenzációnak. Nagyon sok, különböző típusú szer-
ves reakciónál alkalmazzák a ciklodextrineket mind nagyobb sikerrel a vegyiparban is. 

 

6. ábra 
A következő számban a ciklodextrineknek a kozmetikaiparban, illetve a környezet-

védelemben (szennyvíz tisztítás) lehetséges alkalmazásairól fogunk közölni.  
 

Irodalom 
1] Szejtli J.: Magyar Kémikusok Lapja, 45, 3-4 szám (1990) 
2] www.kfki.hu/chemonet/ 

 
Brem Jürgen, vegyészmérnök hallgató 


