A 15. Nemzetközi Ciklodextrin Szimpózium környezetvédelmi újdonságai
A ciklodextrinek környezetvédelmi alkalmazásainak kutatása közel 20 évre tekint vissza,
mégis hozott újdonságokat a májusban Bécsben megtartott 15. Nemzetközi Ciklodextrin
Szimpózium.
Gruiz Katalin (BME) elıadásában számos új alkalmazást mutatott be [1]:
-

a ciklodextrin (CD) szennyezıanyagokat mobilizáló hatásának szép példája, amikor a
két fázisú talaj szilárd fázisán adszorbeálódott szennyezıanyagok (BTEX és más
szénhidrogének) a folyadék fázisba oldódnak át, és gyorsan biodegradálódnak;

-

részben a CD mobilizáló hatásának tudható be a triklóretilénnel szennyezett talaj és
talajvíz in situ kémiai oxidációs remediációja (ISCO) során megfigyelt hatékonyságnövekedés is;

-

a biotesztekben (ökotoxikológiasi tesztekben) a komplexképzés mobilizáló hatása
miatt mérhetıvé válik az egyébként nem kimutatható hatás, pl. pentaklórfenol
mutagenitása;

-

a vizes CD oldattal végzett extrakció a kisebb molekulatömegő, kevésbé elágazó láncú
szénhidrogéneket vonja ki a szennyezett talajból, vagyis a könnyebben
biodegradálható komponenseket, ezért alkalmas a biodegradálhatóság elırejelzésére;

-

immobilizáción alapul a gázmintavétel CD-t tartalmazó szorbensen (a komplexképzı
komponensek, pl. oldószergızök nem illannak el a mintavevırıl);

-

ugyancsak immobilizáció a vízszőrés (talajvíz, tisztított szennyvíz, stb. szennyezı
szerves anyagainak, pl. gyógyszermaradványoknak az eltávolítása) CD-tartalmú
szorbensen akár mintavétel, akár tisztítás céljából.

A kutatócsoport posztereken részletesen szemléltette a CDk hatását a biotesztekben és a
vizes CD oldattal való extrakció alkalmazhatóságát dízelolajjal és transzformátorolajjal
szennyezett talajok biodegradálhatóságának elırejelzésére [2,3].
Egy francia kutatócsoport fémek felületkezelésekor keletkezett, mind szerves (pl. zsírokat),
mind szervetlen szennyezıanyagokat tartalmazó szennyvíz tisztítására olyan szorbenst
fejlesztett ki, melyben a CD a szerves szennyezıanyagok, az ionos szubsztituensek pedig a
kationok és anionok megkötésére képesek [4]. A hatékonyságot nemcsak a kémiai
oxigénigény és egyes ion-koncentrációk (Al3+, F-) csökkenése, hanem a növénycsírázási
tesztben észlelt kisebb toxicitás is mutatja.
Spanyolok kifejlesztettek CD-tartalmú szorbenseket, mellyekkel vízbıl gyógyszerhatóanyagok, pl. nabumetone gyulladásgátló köthetı meg [5], japánok pedig 1,4-dioxán
szennyvízbıl való kivonására próbálták ki speciális szorbensüket [6].
Az ilyen és hasonló szorbensek CD-tartalmának meghatározása nem kis feladatot jelent.
Számos módszert hasonlított össze a CycloLab, ELTE, BayATI közös posztere [7].
Spanyol kutatók a vizes CD-oldatos kivonást vizsgálták PAH-vegyületekkel szennyezett
talajok tisztítására [8]. A leghatékonyabbnak a véletlenszerően metilezett CD bizonyult, ezt
követte szorosan a hidroxipropil-CD. Kevésbé volt hatékony a kémiailag nem módosított
CD. Az oldat regenerálására adszorpciót használtak. A szorbens (Amberlite XAD-2)
szelektíven kötötte a PAH-vegyületeket, de a CD-t nem.
Egy másik spanyol kutatócsoport alapkutatásokat végzett a CDk és PAH vegyületek
kölcsönhatásának vizsgálatára. Az antracén, fluorantén és pirén közül elsısorban az

antracén esetén bizonyították a komplexképzést [9]. Hidroxipropil-CD-vel sikeresesen
extrahálták talajból ezeket a szennyezıanyagokat [10]. Az eljárás hatékonyságát
befolyásolta a szennyezıdés kora és a PAH komponens kémiai minısége. A hidroxipropilβCD fenantrénnel, míg a hidroxipropil-γCD pirénnel képez leginkább komplexet [11].
A CycloLab és BME közös posztere a CDk alkalmazási lehetıségeit illusztrálta klórozott
szénhidrogénekkel (triklóretilénnel) szennyezett talajokon [12]. A CD javítja a vizes
kivonás és az in situ kémiai oxidáció hatékonyságát, de védi a bezárt molekulát a
fénybomlástól (UV besugárzás) és a levegıvel történı kihajtástól (sztrippelés).
A természetes növényvédelemben használt azadiraktint komplexálták CD-tartalmú
nanorészecskékkel (nanosponges) olasz kutatók. Ez a citrusfélékbıl kivont triterpén fény
hatására gyorsan elbomlik, hatástalanná válik. A kifejlesztett új formuláció megvédi a
fotobomlástól és fokozatos hatóanyagfelszabadulást, elnyújtott hatást biztosít [13].
Környezetbarát rovarriasztó a gyapjúra kémiailag kapcsolt ciklodextrinre felvitt cédrus
olaj. A cédrusolaj hosszabb ideig fejti ki hatását, mert a CD komplexbıl lassan szabadul fel
[14].
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