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a szájszagért felelős baktériumokat,
hanem közvetlenül is reagál a szájsza
got okozó kéntartalmú vegyületekkel
(ezek elsősorban a kén-hidrogén, a
metil-merkaptán és a dimetil-szulfid), és így hatásosan szünteti meg a
halitózist. Fontos előnye az ugyanilyen
célú klórhexidin-tartalmú szájvizekkel szemben, hogy nem színezi el a
fogakat és a nyelvet, továbbá tartós
használata sem jár nemkívánatos
mellékhatásokkal. Az ilyen szájvizek
és egyéb készítmények elterjedését
eddig az akadályozta, hogy azok a
klór-dioxid mellett tartalmazták az
előállításhoz szükséges vegyszerek
maradékát is, ami a készítmények
használhatóságát és eltarthatóságát
jelentősen rontotta.

A klór-dioxid
elektronszerkezete
A ClO2 molekulában páratlan számú
elektron van, ami szabad gyökre utal.
De míg a szabad gyökök általában
instabilak és gyorsan elbomlanak, a
klór-dioxid meglepően stabil. A klór-dioxid e különleges kémiai viselkedése
szokatlan elektronszerkezetére vezet
hető vissza (1. ábra). Ez a szerkezet
sokáig vita tárgya volt. Végül Linus
Pauling egy olyan úgynevezett rezonancia-szerkezetet javasolt, ahol
szélső esetben az egyik oxigénatom
kettős kötéssel kapcsolódik a központi klóratomhoz, míg a másik egy
közönséges (kételektronos) és egy
szokatlan háromelektronos kötéssel. A két oxigénatom szerepcseréjével
kapjuk a másik szélső esetet. A rezonanciaszerkezet a két szélső eset
keveréke, és ezért a két oxigénatom
végül is egyenértékű. A háromelektronos kötésben lévő párosítatlan elektron adja a klór-dioxid specifikus reak-

cióképességét. A klór-dioxid ezekben
a reakciókban oxidálószer: bizonyos
molekuláktól egy elektront elvonva ön–
maga redukálódik, és kloritionná (ClO2 )
alakul (3).

Klór-dioxid előállítása,
nagy tisztaságú vizes
klór-dioxid oldat
A klór-dioxid oldatokat általában a hely
színen, különféle vegyszerek össze
keverésével állítják elő. Az ilyen oldatok azonban a klór-dioxidon kívül más
vegyszereket is tartalmaznak, ezért ilyen
formában nem alkalmasak emberi
fertőzések kezelésére. Hagyományosan,
a felhasználás helyszínén a klór-dioxi
dot legegyszerűbben és gyakrabban
nátrium-kloritból (NaClO2) fejlesztik valamilyen savval. A NaClO2 savas
közegben ugyanis diszproporcionálódik
ClO2-ra és Cl– ionra. A kitermelés és
a reakció gyorsasága szempontjából az
optimális savas közeget a sósav jelentené, de ez csak ipari alkalmazásoknál
lehetséges. Humán alkalmazásoknál
sósav helyett valamilyen szerves savat,
leggyakrabban citromsavat használnak.
A ClO2-fejlesztés a citromsavval azonban lassú, és távolról sem kvantitatív,
ami elsősorban nem a kitermelés
hatékonysága, hanem az elreagálatlan klorit jelenléte miatt problematikus. Ráadásul ilyenkor klorát (ClO3–)
is képződik, amely ugyancsak zavart
okozó szennyező komponens. A legnagyobb gond azonban maga a citromsav, amely például a fogzománcra
veszélyes. Az így termelt klór-dioxid
a jelenlévő sokféle szennyezés miatt
instabil, hamar elbomlik; ezért is van
szükség a helyszíni előállítására.
A szennyeződésektől mentes nagy tisztaságú klór-dioxid oldat előállításának
módszerére 2006-ban született egy

1. ábra: A klór-dioxid elektronszerkezete
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magyar találmány (Noszticzius Zoltán
és munkatársai révén), amely 2012ben európai, 2013-ban pedig amerikai
és kínai szabadalmi védettséget is kapott. A szennyezőanyagoktól mentes
klór-dioxid oldat alkalmazási spektruma szélesebb a vegyszermaradékot
tartalmazónál, és további előnyös tulaj
donsága az, hogy – a sokáig fennálló
tudományos tévhittel szemben – csak
igen lassan bomlik, és így kereskedelmi forgalomba hozható, illetve széles
körben alkalmazható. Kutatásaink sze
rint a hipertiszta oldatok bomlási sebessége az idő múlásával erősen csökken, így ezek az oldatok 5 °C-on tárolva
akár 5-10 évig is hatékonyak maradhatnak (4).

Milyen mechanizmussal
pusztítja el a klórdioxid a mikrobákat?
A klór-dioxidnak szokatlan, de igen
előnyös tulajdonsága, hogy nemcsak
vízben, de apoláris szerves fázisokban is hasonlóképpen jól oldódik, így a
mikrobák apoláris lipidmembránjain is
könnyen át tud hatolni.
A ClO2 erőteljes, de rendkívül szelektív oxidálószer. Más oxidálószerektől
eltérően nem (vagy csak igen lassan)
reagál az élő szervezet legtöbb anya
gával. Viszont rendkívüli gyorsasággal reagál 3 aminosavval: a ciszteinnel, a tirozinnal és a triptofánnal.
Általánosan elfogadott feltételezés,
hogy a ClO2 antimikrobiális hatása
elsősorban a már említett 3 aminosavval, illetve ezeknek az aminosavaknak a proteinekben és a peptidekben lévő savmaradékaival történő
reakcióinak tulajdonítható. A peptid
csoportban érdemes megemlíteni a
ciszteint tartalmazó glutationt, amely
a sejtek fő antioxidánsa.
A patogén mikrobák ellen folytatott
küzdelem egyben a biofilmek elleni harcot is jelenti. A ClO2 optimális biofilm
elleni szer, mivel reakciók nélkül be tud
hatolni a biofilmekbe, a lipidmembránok sem jelenthetnek akadályt, mert
oldódik bennük. Ezután behatol a biofilm mikrobáiba, ahol a már említett 3
aminosavval reagál, és így pusztítja el
azokat (5–8).
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Miért pusztítja el a klórdioxid a mikrobákat,
és miért nem a humán
sejteket?
A ClO2 oldat elpusztítja a mikrobákat,
de gyakorlatilag ártalmatlan a humán
sejtekre, az emberre megfelelő körül
mények között alkalmazva. Ezt már 1982ben kimutatták, amikor az Ohio Állami
Egyetemen vizsgálták, hogy az ivóvíz
klór-dioxidos fertőtlenítése jelent-e valamilyen kockázatot a lakosság számára
(10). Napi 1 liter 24 mg/l klór-dioxidot tartalmazó vizes oldatot itattak meg a kísérleti alanyokkal. Az ilyen koncentrációjú vízben egy átlagos baktérium kevesebb, mint
0,1 másodpercig maradna életben, de a
kísérleti alanyok semmilyen károsodást
sem szenvedtek, és az alkalmazott dózis
semmiféle mérhető klinikai változást nem
idézett elő. Az Egyesült Államokban az
ivóvízben megengedett ClO2-koncentráció
0,8 mg/l, tehát megállapították, hogy ez a
megengedett mennyiség a fogyasztókra
biztosan nem jelenthet veszélyt, hiszen az
ennél 30-szor több sem ártott.
A ClO2 biokémiai reakciói ugyanazok az
emberben, mint a mikrobákban. A hatásbeli nagy különbséget a jelentős méretbeli eltérések okozzák, mert az úgynevezett
behatási idő (ami alatt létrejön a hatás)
az élőlény karakterisztikus méretével
négyzetesen nő (11, 12). Például az 1 mikron
átmérőjű gömb alakú baktérium 1 ppmes ClO2 oldatban kb. 1 másodperc alatt
pusztul el, de az ugyanebbe az oldatba

merülő 60 mikronos emberi sejt viszont
(a négyzetes függés miatt) csak sokkal
hosszabb idő: 602 = 3600 s, azaz csak 1 óra
után fog elpusztulni. Ezért mondhatjuk,
hogy a ClO2 méretszelektív antimikrobiális ágens, mert egy adott behatási idő
esetén a ClO2 mérettől függően szelektál
a kezeléssel elpusztított és a túlélő organizmusok között. Túl hosszú behatási
idő esetén az emberi sejt is sérülni fog,
vagy elpusztul. Ezt elkerülendő még ez
előtt meg kell szüntetni a kezelést, de
szerencsére a behatás gyakran magától
is, mintegy automatikusan megszűnik.
Azon testfelületek esetén ugyanis, amelyek a bennünket körülvevő levegővel
érintkeznek, vagy olyan testüregek ese
tében, amelyek az atmoszférával közvetlen összeköttetésben állnak, a ClO2 vizes
oldatának a testfelületre felvitt vékony
rétegéből a ClO2 1-2 perc alatt magától
is kipárolog. Ez történik például klórdioxid tartalmú szájvízzel történő gargalizáláskor is.
A valóságban azonban az emberi sejtek
nem egymagukban, hanem szövetekbe
szerveződve fordulnak elő, és ez jelentős
különbség. Amikor a sejtek szövetekké
állnak össze, akkor a méretszelektivitás
szempontjából többé már nem egyetlen
sejt átmérője lesz a karakterisztikus
méret, hanem annak a testrészünknek a
jellegzetes mérete, amely testrészünk a
ClO2 hatásának ki van téve.
A méreteken és a behatási időn kívül
meghatározó kérdés az is, hogy milyen
ütemben, és milyen mélyre hatol be a

ClO2 az emberi szövetek sejtjeibe, és,
hogy ez a behatolás mennyire veszé
lyeztetheti a legfelül található sejteket.
Számítások és modellezések alapján
egyértelmű, hogy a klór-dioxid penet
rációs mélysége szövetek esetén rendkívül csekély, alig néhány tíz mikrométer,
ráadásul az intersticiális folyadékáramlás és a benne lévő szubsztrátum tovább
tompítja, csökkenti az esetleges hatást.

A klór-dioxid
alkalmazási területei
A klór-dioxid nemcsak fertőzött sebek
gyógyítására alkalmas, de ideális szernek
tűnik fertőzések komplex megelőzésére
is, hiszen a ClO2 baktericid, fungicid és
virucid hatása révén elvileg nagyon
sokféle mikrobás fertőzést lehetne
megelőzni öblögetéssel a testfelületen,
vagy üregekben. Már létező alkalmazásai
közül talán a torokfájás kezelése a leggyakoribb. Itt nagy előnye, hogy a vírusos
és a bakteriális fertőzések kezelésére
egyaránt alkalmas orvostechnikai eszköz, amely csak a kezelés helyén (je
len esetben a torokban) fejti ki hatását,
majd néhány perc múlva nyom nélkül
távozik (13). A hipertiszta klór-dioxid oldatokat ezen kívül már több éve alkalmazzák a fogászatban is (14–16). Várható,
hogy alkalmazási területe hamarosan
és jelentősen növekszik majd, hiszen
a sebészi aszepszis elérése, a hüvelyi
higiéné, hólyagfertőzések, krónikus katéterfertőzések mind olyan területek, ahol

1. táblázat: Néhány gyakran használt fertőtlenítőszer és azok a minimális fertőtlenítőszer-koncentrációk
ppm (azaz mg/kg) mértékegységben, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 2,5 perc alatt megfelelő fertőtlenítő
hatás mutatkozzék (9)
MIKROORGANIZMUS
FERTŐTLENÍTŐSZER

E. coli

S. aureus

MRSA

B subtilis
(spóra)

A. niger

glutárdialdehid

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

fenol

10 000

>10 000

>10 000

>10 000

>10 000

abszolút etilalkohol

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

klór-hexidin diglukonát

100

10

1000

1000

>10 000

benzalkónium-klorid

100

10

100

1000

10 000

polivinil-pirrolidon (Povidon)
– jód komplex

10

100

100

>1000

1000

nátrium-hipoklorit

10

10

10

>1000

1000

klór-dioxid

1

1

1

100

10
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a hipertiszta klór-dioxid oldatok előnyös
tulajdonságait jól lehetne hasznosítani.
A szernek szerepe lehetne akár egyegy vírusjárvány leküzdésében is, a
járvány terjedését lassítani lehetne vele,
amennyiben a lakosság kellően nagy
százaléka venne részt a prevencióban.
Néhány hónapja megjelent szerkesztőségi cikkünkben a nagy tisztaságú
vizes ClO2 oldat alkalmazásán alapuló
vírusellenes protokoll megvalósítását javasoltuk a mostani COVID-19-fertőzések
terjedésének lassítására (17).
Jelenlegi tudásunk szerint a ClO2 vizes oldata képes inaktiválni mindenfajta vírust.
Érdekes megjegyezni, hogy az új koronavírus, a SARS-CoV-2 tüskefehérjéje 54
tirozin-, 12 triptofán- és 40 cisztein-maradékot tartalmaz. Ha feltételezzük, hogy
vizes oldatban az említett maradékok
mindegyike ugyanúgy képes reagálni a
klór-dioxiddal, mint a szabad aminosavak,
akkor a vírusok inaktiválása rendkívül
gyors lehet még nagyon híg (például 0,1
mg/l koncentrációjú) ClO2-oldatban is.
Ogata ismerte fel elsőként, hogy a ClO2 a
munkahelyi légkörben megengedett 0,1
ppm (V/V) határérték alatt is képes inak
tiválni a vírusokat, azaz olyan koncent
rációkban, amelyek a 8 órai mun
kaidő
alatt nem károsak az emberre (18). 2008ban Ogata és Shibata megmutatta, hogy az

egerek megfertőzése influenza A vírussal
aeroszolban megakadályozható, ha a levegőben ClO2 gáz van jelen 0,03 ppm koncentrációban, ami csak 30%-a a munkahelyen emberek számára megengedett
expozíciós szintnek (19). Megállapították,
hogy „a ClO2 gáz ezért hasznos lehet az
influenza elleni megelőző védekezésként
az emberi tevékenység helyén, anélkül,
hogy evakuálásra szükség lenne”. Még
arra is próbáltak kísérletet tenni, hogy
csökkentsék az influenzával való megfertőződést iskolás gyermekek körében
azzal, hogy alacsony koncentrációjú ClO2
gázt alkalmaztak az osztályteremben (20).

Miért nem fejlődhet
ki rezisztencia a klórdioxid baktériumölő
tulajdonsága ellen?
A klór-dioxid hatékony fegyver lehet az antibiotikumrezisztencia kialakulásának csökkentésében, hiszen alkalmazása esetén
jóval kevesebb antibiotikum szedésére lesz
szükség. A klór-dioxid rendkívül előnyös tulajdonsága az, hogy vele szemben a mikrobák
nem képesek rezisztenciát kifejleszteni,
hiszen valamennyi élőlény, így a mikrobák is
ugyanabból a 20 aminosavból épülnek fel,
így a ciszteint, a tirozint és a triptofánt egyik

sem nélkülözheti. Tehát az antibiotikumokkal kapcsolatos, és a bevezetőben említett
rezisztenciaproblémákkal a klór-dioxid
esetében nem kell számolni, a mikrobák
ilyen rezisztenciát elvileg sem képesek kialakítani.

Összegzés
Összefoglalva megállapítható, hogy a
klór-dioxid ideális biocid, mert:
� valamennyi mikroba ellen bevethető,
és jóval hatékonyabb, mint más fertőt
lenítőszerek;
� az emberre nem, vagy csak kevéssé
veszélyes;
� nem rákkeltő, és allergiát sem okoz;
� egyaránt jól oldódik az erősen poláros
vízben, valamint az apoláros szerves
fázisokban;
� biofilmek inaktiválására is alkalmas;
� reakciókészsége szelektív, az élő
lényekben előforduló 20 aminosav
közül is csak hárommal lép reakcióba, azokkal viszont igen gyorsan;
� a mikrobák nem képesek rezisztenciát kifejleszteni ellene;
� illékony, így a fertőtlenítőszer minden
külső beavatkozás nélkül távozhat;
� nem roncsolja a szöveteket, ezért
nem is kellemetlen, amikor a bőrrel
vagy a nyálkahártyával érintkezik.
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