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У монографії узагальнено результати дослідження природних макроциклічних сполук – циклодекстринів (ЦД), їхніх комплексів включення за ти
пом “гість”–“господар” з органічними, неорганічними та біологічними мо
лекулами. Викладено основні методи отримання полімерів і полімерних си
стем різноманітної будови на основі або з використанням ЦД, у тому числі
отриманих методом молекулярного імпринтингу, а також супрамолекулярних
архітектур (ротаксанів, псевдоротаксанів) і нанорозмірних матеріалів. Опи
сано їхні властивості та методи аналізу. Показано, що комплекси включення
на основі ЦД та циклодекстриновмісні полімери й полімерні матеріали
придатні для використання у фармації, медицині, сенсорних технологіях, а
також як сорбенти і каталізатори.
Для наукових співробітників та інженерно-технічних працівників, які
займаються створенням, переробкою й використанням полімерних функціо
нальних матеріалів.
The results of the study of natural macrocyclic compounds — cyclodextrins
(CDs), their inclusion complexes of the guest-host type with organic, inorganic
and biological molecules are summarized in the monograph. The main methods of
obtaining polymers and polymer systems of various structures based in CDs, in
cluding those prepared by molecular imprinting, as well as supramolecular ar
chitectures (rotaxanes, pseudorotaxancs) and nanosized materials are presented.
Their properties and methods of analysis are described. It has been shown that
CD’s inclusion complexes and cyclodextrin-containing polymers are used in
pharmacy, medicine and sensory technologies, as well as sorbents and catalysts.
The book is recommended for researchers and engineering staff involved in
the developing, processing and application of polymer functional materials.
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