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ismerd meg!

A ciklodextrinek 

II. rész 
 
Az előző számban tárgyaltunk arról, hogy milyen alkalmazhatósága van a ciklodext-

rineknek a gyógyszeriparban és a vegyiparban. Ezek mellett az utóbbi évtizedekben jelentős
szerepet kaptak az élelmiszeriparban, a kozmetikai iparban és a környezetvédelemben is. 

A ciklodextrinek zárványkomplex képző hajlamát a különböző kozmetikumokban 
számos tulajdonság jelentős javítására használják. Mivel vízoldékonyság növelő, viszko-
zitás csökkentő hatást eredményeznek, az emulziók, szuszpenziók stabilizálását növelik, 
bizonyos anyagok illékonyságát csökkentve, szagcsökkentést biztosítanak, ezért a 
ciklodextrinek jelentős kozmetikai segédanyagokként alkalmazhatók. Ezeknek a hatá-
soknak igazolására felsorolunk egy pár konkrét példát: 
− A hidrokinon bőrfehérítésre használható vizes oldatban, de ilyen körülmények 

között instabil. Amennyiben ciklodextrint tesznek az oldatba, nem bomlik a ha-
tóanyag, s a fehérítő hatása is fokozódik. 

− Az A-vitamin és E-vitamin könnyen oxidálódnak, oxidációs termékeik rákkeltő
hatásúak. Ránctalanító krémben stabilizáló anyag hiányában 10 nap alatt kb. 75%-a 
elbomlik ezeknek a vitaminoknak, míg ciklodextrinek jelenlétében ugyanannyi idő
alatt  csak kevesebb, mint 25%-a alakul át. Ezért krémekben, ajakápoló és festő
szerekben komplexáló, stabilizáló adalékként ciklodextrineket használnak. 

− Az illóolajok általában fény, oxigén hatására könnyen átalakulnak, s reakcióter-
mékeik nem egészségesek. Pl. a teafaolaj mikrobaölő- és gyulladásgátló hatása, 
amiért bizonyos krémekben használják, időben nagyon csökken, miközben a 
bőrre irritálóvá válik. Viszont ha ciklodextrinnel komplexálják, hosszú idő alatt 
sem szenved változást, s megtartja jellegzetes hatásait. 

− Az alkoholmentes arclemosókban, balzsamokban, parfümökben a hatóanyag 
vízoldékonyságát növelik ciklodextrinekkel. Így a zsíros haj mosására kifejlesztett 
samponokat, a pattanásos bőrre ajánlott lemosó oldatokat ciclodextrin tartalmú vi-
zes, esetleg alkoholos elegyekkel készítik. 

− A zsírtalanító krémek és bőrradírok is tartalmaznak ciklodextrineket, mivel ezek 
a zsírtermészetű anyagokat képesek megkötni.  

− Több jellegzetes szagú, illékony anyaggal képesek a ciklodextrinek zárvány–
komplexet alkotni, aminek eredményeként jelentősen lecsökken azok szaga. 
Ezért a ciklodextrinek dezodorokként is alkalmazhatók folyékony testdezodo-
rokban, pelenkák, egészségügyi betétek, papírtörölközők szagának csökkentésé-
re, vagy szájöblítőkben a kellemetlen (fokhagyma, halas ételek, alkohol okozta) 
szájszag csökkentésére. 

− A szagcsökkentő hatásnak egy újabb alkalmazhatóságát is kidolgozták. Textiliákhoz 
olyan ciklodextrin molekulákat rögzítnek, amelyekkel előzőleg illatanyagot 
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komplexáltak. Ezek nem túl stabil képződmények, belőlük az illatanyag molekulája 
lassan felszabadul. Ezt a folyamatot meggyorsítja az izzadság során képződő nedves-
ség. Ugyanakkor az izzadás során keletkező zsírsavmolekulák képesek megkötődni a 
kiürült ciklodextrinekben, amint azt az ábra vázlatosan szemlélteti. 

 

Textíliához kötött illatanyagot  
komplexál a ciklodextrin 

Textíliához kötött ciklodextrin 
megköti az  izzadságot 

 
Ez az elgondolás számos ötletre adott lehetőséget. Pl. gyógyhatású anyagoknak (láz-

csillapító, gyulladásgátló, fájdalomcsillapító) folyamatos felvitelét bőrre.  Japánban már 
forgalmaznak olyan fehérneműt, amely ciklodextrinhez kötött γ-lanolinsavat tartalmaz 
gyulladásgátlóként, s az izzadás mértéke szabályozza a hatóanyag felszabadulását. 
− A ciklodextrinnel kezelt ruházat megvédheti a szervezetet a testre kerülő mérge-

ző anyagoktól.  
Bizonyos szereknek a célfelhasználás mellett jelentős kellemetlen mellékhatása is lehet. 

Pl. az arbutin(hidrokinon-β-D-glükopiranozid) bőrfehérítő, UV-szűrő és antibakteriális 
hatása mellett ismerten citotoxikus anyag. Ez utóbbi tulajdonsága jelentősen csökken, ha 
ciklodextrinnel komplexált formában alkalmazzák. 

A ciklodextrineknek jelentős szerepe van a szennyvizek méregtelenítésében is a bio-
lógiai szennyvíztisztítási eljárások során. 

Tudott, hogy a természetes vizek élőiszapjában mikroorganizmusok (baktériumok, 
élesztőgombák) találhatok, melyek bizonyos mérgező anyagokat képesek metabolikus 
folyamataik során nem toxikus anyagokká bontani. Életműködésüknek jelentős feltéte-
le, hogy ezeknek a toxikus anyagoknak a mennyisége ne haladjon meg egy bizonyos 
szintet, ellenkező esetben a mikroorganizmusok elpusztulnak, s így az élőiszap méregte-
lenítő hatását elveszti.  

A környezetvédelem számára jelentős probléma az élőiszap méregtelenítő kapacitá-
sának megőrzése. Elméletileg ennek a módja a szennyvizek toxikus anyagoktól mentes 
vízzel való hígítása lenne. Mivel a szerves vegyipar, gyógyszeripar nagymennyiségű mér-
gező anyagot ürít a szennyvizekbe, ezért gyakorlatilag megoldhatatlan a megfelelő mér-
tékű hígítás. Azonban ha ciklodextrineket használnak, ezek a toxikus anyagok egy részét 
megkötik, így a mérgező anyagok koncentrációja lecsökkenthető a kritikus szint alá. A 
rendszerben fenntarthatóvá válik a méregtelenítő folyamat, mivel a komplexált toxinok 
nem képesek áthatolni a mikroorganizmusok sejthártyáin, így nem károsítják azokat. 
Ugyanakkor időben a komplex molekulák bomlanak, és a: 
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ciklodextrin + toxikusanyag ↔ ciklodextrin-komplex 
egyensúlynak megfelelően fokozatosan felszabadulnak a toxikus anyag molekulái, a mé-
regtelenítő folyamat folytonossá tehető. Az eljárás nem költséges, mert a legolcsóbb, 
gyenge minőségű ciklodextrin is megfelel a célnak. Ezzel a módszerrel az alifás- és aro-
más-hidroxi-, nitro-, halogeno-, amino- származékoktól viszonylag gazdaságosan meg-
tisztíthatók a szennyvizek. 

 

Irodalom 
1] Szejtli J.: Magyar Kémikusok Lapja, 45, 3-4 szám (1990) 
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Imperatív programozási nyelvek  
elemzési szempontjai 

II. rész 
 

11. Utasítások, vezérlési szerkezetek 
Az utasítások a program legalapvetőbb, algoritmikus részei. Az eredmény eléréséhez 

szükséges műveleteket – algoritmusokat – írják le. Az utasításokat általában kulcsszavak 
alkotják. 

− Írásra vonatkozó konvenciók 
− Egyszerű utasítások 
o Az értékadás egyszerű utasítás, vagy kifejezés utasítás? 
o Van-e többszörös értékadás? 
o Ki kell-e írni az üres utasítást? 
o Hogyan valósul meg az eljáráshívás? 
o Van-e ugróutasítás? 

− Összetett utasítások, vezérlési szerkezetek 
o Van-e eseményvezérelt programozás?  
o Szekvencia 

� Terminátor vagy utasításelválasztó-e a „;” vagy más karakter? 
o Lehet-e blokkutasítást létrehozni és hogyan? 

� Lehet-e a blokk üres? 
� Elhelyezhető-e a blokkutasításban deklaráció? 
� Mi történik a blokkból való kilépéskor? 

o Van-e makró-szubsztitúció, kódblokkok értelmezésére lehetőség? 
o Elágazás 

� Van-e kétirányú elágazás? 
� Hová tartozik az „else”? 
� Van-e aritmetikai elágazás? 
� Van-e többirányú elágazás? 
� Többirányú elágazás 

• Mi lehet a szelektor típusa? 


