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Összefoglalás 
Örömmel fogadtam a megtisztel� felkérést, hogy részese lehessek e könyv 

íróinak és ez úton köszöntsem fel Billes Tanár Urat 80. születésnapja alkalmából, 
mint a kapott ismeretek egy gyakorlati használója. Ez a fejezet több ponton is 
rendhagyó lesz, hiszen inkább foglalkozom a mindennapi használatával a lentebb írt 
anyagoknak, mint szerkezeti sajátosságaikkal. Az antioxidáns kutatás napjain 
legjelent�sebb fejlesztési ágazata a kozmetikumok területén, hiszen a természetes 
tartósítástól kezdve az anti-aging hatóanyagokig roppant széles skálán mozog 
felhasználhatóságuk. 

 
Bevezetés 
Miért is jók nekünk az antioxidánsok? Az él� szervezet sejtjeiben a 

mitokondriumokban oxidatív foszforiláció során folyamatosan keletkeznek peroxid- 
és szuperoxid gyökök, amelyek ellen természetes reakcióként antioxidánsok 
termel�dnek, amelyek semlegesítik a káros vegyületeket. Bizonyos küls� illetve 
bels� tényez�k (pl. stresszes állapot, túlzott napsugárzás, szervrendszerek betegsége, 
el�re haladott kór általi sejt anyagcsere lassulás) felborítják ezt a homeosztázist, így 
több káros úgynevezett szabadgyök keletkezik (oxidatív stressz), amelyek hosszú 
távon károsíthatják a membránok lipid molekuláit valamint a mikroszomális DNS-t 
(dezaminálás), illetve a fehérje molekulákban is károkat okoznak, azáltal, hogy 
kovalens keresztkötéseket hoznak létre (cross linking). Ezen hatások kapcsán az 
ATP termelése is csökken. A szabadgyökök a következ� er�sen oxidáló hatású 
atomok illetve molekulák: szinglet oxigén (⋅O), hidroxilgyök (⋅OH), hidroperoxil 
gyök (⋅HO2

-), szuperoxidgyök (⋅O2
-). Ami komplexen az egész szervezetre kiterjed� 

károsodáshoz vezet, hiszen az alap reakciók sem, vagy csak lassan játszódnak le, 
mint például a DNS duplikáció vagy a bels� egyensúly megtartása. Szépen 
fokozatosan elkezdenek öregedni sejtjeink.  

A szervezet különböz� antioxidáns hatású bels�leg termelt vegyületekkel 
(endogén antioxidánsok) védekezik, amelyek egészséges szervezetben 
leggyakrabban enzimek (pl. kataláz, peroxidázok, szuperoxid dizmutáz), koenzimek 
és kéntartalmú vegyületek, valamint az aszkorbinsav is, amely a hydroxilációs 
folyamatokat katalizálja, segíti az oxidált forma redukálását, így er�sítve az enzimek 
m�ködését. Exogén antioxidánsok, melyket táplálékból vesszük fel (pl. E-vitamin, a 
bioflavonoidok, a karotinoidok és számos kéntartalmú vegyület). 
Sok ásvány esszenciális antioxidáns enzimek felépüléséhez. Ilyen a szelén, ami az 
E-vitaminnal szignifikáns, korpásódást, b�r zsírosodását gátolja meg; a mangán, a 
réz és a cink. Mivel ezen reakciók szervezet szinten m�ködnek, így értelemszer�en 
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kihatással vannak legnagyobb szervünkre, a b�rre is, amely szépítésére, kezelésére 
egy egész iparág született, ez a kozmetika, kozmetológia. 

 

1. Antioxidánsok csoportosítása 
A kozmetikumoknál alapvet�en az antioxidánsok két csoportját 

különböztetjük meg felhasználás szerint: konzerváló/tartósító szerek, melyek 
nagyrészt az avasodást, mint oxidációs folyamatot gátolják, illetve hatóanyagok, 
melyek sok egyezést mutatnak az élelmiszerekben alkalmazott vegyületekkel, de 
hatásukban specifikusak a b�rhibákra nézve. 

Újabb csoportosításra ad lehet�séget az eredetük, ennek alapján lehetnek 
természetesek vagy mesterségesek. 

1.1. Természetes antioxidánsok.  
A természetes hatóanyagok az utóbbi id�ben jóval közkedveltebbek lettek, 

mint mesterséges társaik. Javarészt növényi kivonatokban találhatóak meg. 
Megkülönböztetünk vitaminokat, izoprén vázas vegyületeket (terpének, 
flavonoidokat, karotinoidokat, triterpéneket), zsírsavakat, enzimeket, savakat, 
egyszer� elemeket, aromás vegyületeket (pl. fenolok).  

A vitaminok közül talán legismertebb az aszkorbinsav (C-vitamin), amely 
önmagában instabil, ezért sóit, vegyületeit használják, leginkább az L-
Aszkorbinsavat (pl. Ascorbyl stearate, Ascorbic acid polypeptide, amely 
fehérjehidrolizátumokkal lejátszódó reakció terméke.) Mostanában egyre elterjedebb 
forma még a Tetrahexyldecyl Ascorbate, ami azért különleges, ugyanis olajban 
oldódóvá tette a C-vitamint, ezzel stabilizálva és egyenletesen felszívódóvá téve ezt 
az antioxidánst. Nem csak antioxidáns hatással bír, hanem b�rkondicionáló, érfal 
er�sít� szerepe is van. Fontos megemlíteni a retinolt (A-vitamin alkotó), amely 
prokollagén, illetve fehérje szintézist serkenti a szövetekben, inhibitor hatással is bír. 
Zsírban oldódó vitamin révén ügyelni kell, nehogy túladagoljuk a b�rben, ugyanis 
ez káros mellékhatásokat okozhat. Az alkohol (retinol), mind az aldehid (retinál), 
mind pedig a sav (retinolsav, tretinoin) változatai az élettani folyamatokban fontos 
szerepet játszanak. Növényi megfelel�je az �- valamint a �-karotin, melyek 
többszörösen telítetlen vegyületek, kozmetikai színezékként is szerepet játszanak. 
Avasodás gátlásra és b�rtáplálásra használható a �-tokoferol (E-vitamin), és a 
tokotrienolok, melyek oxidációs inhibitorok, a képz�d� peroxidgyökökkel stabil 
végterméket képezve meggátolják káros hatásukat, véd a lipidperoxidációtól. A 
Tocopheryl acetát illetve linoleate nev� vegyületei a leggyakrabban használt 
felhasználási formája. Védi a b�rt az UVB okozta károktól, segít a b�r 
véd�rétegének megtartásában.  Az A-vitaminnal és a C-vitamminnal is kiegészítik 
egymás hatását. A piridoxin (B6-vitamin egyik formája) sem elhanyagolható 
b�rtápláló antioxidáns. 

Következ� – és egyben a talán legjelent�sebb kozmetikai antioxidáns 
csoport a flavonoidok [1-3], melyekre általánosan a C6 -C3 -C6 alapszénváz 
jellemz�, a két benzolgy�r� egy oxigénatomot tartalmazó heterociklikus pirán- vagy 
pirongy�r�n keresztül kapcsolódik. 
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Széles kör� kémiai és biológiai aktivitással rendelkeznek, ezalatt értem az 
antioxidáns hatást, antibiotikus, antivirális hatást, ösztrogén jelleg� hatás 
(izoflavonoidok, nagyon jó humánhormon helyettesít�k küls�leg például fokozott 
akne és sz�rösödés esetén). Kiegészítik a C-vitamin hatását, megszüntetik a 
hajszálerek törését, gátolják az érelmeszesedést, csökkentik az ödémát, a 
gyulladásos folyamatokat.  

A bioflavonoidok közé sorolandók azok az anyagok, melyek lényeges 
szerepet játszanak a C-vitamin felszívódásában és szervezetben történ� 
feldolgozásában. Ide tartozik a quercetin (pigment flavonoid), amely megtalálható 
az almában, a teában, a vörösborban, megakadályozhatja a hisztamin, valamint az 
egyéb allergiát, illetve gyulladást okozó anyagok termel�dését, a P-vitamin (rutin), 
aminek a neve megtéveszt�, ugyan is nem vitaminról beszélünk, mert hiánya nem 
okoz betegséget, tünetet, ellenben nagyon jó érfaler�sít� (a permeabilitás /véredény 
átereszt�képessége/ els� bet�jér�l kapta nevét), szinergens hatása van az 
aszkorbinsavval, kamillában, csipkebógyóban is megtalálható vegyület. A rosacea és 
a viszeresség kezelésének egyik legfontosabb hatóanyaga.  
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Nem flavonoid, de hatását tekintve ehhez a csoporthoz tartozhatna leginkább 

a mai egyik legkedveltebb vegyület, a rezveratrol (polifenolok közé tartozó 
vegyület). A gyümölcsök, termések héjában fordul el�, sz�l�ben, vörös sz�l�ben, a 
magjában, kocsányában. A növény immunválaszként termeli ezen vegyületet, amely 
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a fert�zésekt�l, károsodásoktól védi. A b�r öregedését gátolja antioxidáns hatása 
révén és rugalmassá teszi az érfalat, így értágító hatású is. A vér HDL-koleszterin 
koncentrációját növeli, ezáltal beállítja a fiziológiás koleszterin szintet, emellett 
természetes antibiotikum is. Apoptózist (sejthalált) idézhet el� a karcinogén 
sejtekben, kemopreventív, a karcinogenezis 3 f� szakaszát befolyásolja, szelektíven 
gátolja a leukémiás sejteket. 
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(Fenolgy�r�s molekulák a tokoferolok és a flavonoidok is alapvet�en.) 
A fenolnak önmagában is immuner�sít� hatása van, véd a fert�zésekt�l, az ereket, 
sejtregeneráló, méregtelenít, segít megel�zni a gyulladások kialakulását. 
 

A karotinoidok növényi színanyagok általában, bár ezek a vegyületek is 
jelent�s antioxidáns hatással bírnak. Képletük a C40H56. Legismertebb képvisel�ik a 
likopin, �-; �-karotin, utóbbiak a retinoléval azonos hatásúak. Általánosságban a 
szín�k miatt is használják krémekben, pakolásokban. Az astaxanthin (xanthofil 
karotinoid) egy olyan zsírban oldódó pigment, amelynek nagyon er�s antioxidáns 
hatása van. Más karotinoidoktól eltér�en nem alakul át A-vitaminná, egyedi 
molekuláris szerkezetének köszönhet� a nagyon er�s szabadgyök köt� /redukáló 
képessége. 
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Egyre több kutatás támasztja alá a klorofilok antioxidáns hatását, alapvet�en 
gyulladáscsökkent�, hámképz� hatással rendelkezik. Érdekes, hogy szerkezetileg 
nagyon hasonlít a hemoglobin Hem részére, csak itt vas helyett magnézium szerepel. 
Legtöbbször csalánból vonják ki.  
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Antioxidáns hatást nem csak az öregedésgátlásban, gyulladáscsökkentésben 
lehet felhasználni, hanem a fokozott festékképzéssel járó kozmetikai elváltozások 
kezelésében is (hyperpigmentatio), ugyanis inhibítorként a melanin oxidációs 
folyamatát is képesek gátolni, oly módon, hogy a tirozináz enzimet gátolja, ami a 
sötétebb árnyalatú pigmentfoltokat okozza. A festékképzés során a fenil-alanint a 
tirozináz enzim tirozinná alakítja, majd újra a tirozináz enzim DOPAvá, majd a dopa 
oxidáz eznizm melaninná (eu-, feomelainná).  Ebbe a reakcióba szólnak bele az erre 
alkalmas antioxidánsok: hidrokinon (kétérték� fenol, arbutin formájában fordul el� a 
medvesz�l� levelében, er�s redukálószer), L-aszkorbinsav (gátollja a dobakinon – 
DOPA  átalakulást), szuperoxid dizmutáz, kojic sav (antibiotikum, Aspergillus és 
Penicillum fajok által állítják el�, illetve japán rizsb�l fermentálják), ellagic sav 
(gátolja metalloproteáz enzimek termel�dését, amely a kollagént bontják), azelain 
sav (tirozináz enzim gátló). 

Kissé kakukktojásként zárja a sort a Q10 koenzim (Ubiquinon), ugyanis 
vitamin tulajdonságokkal rendelkezik, U vitaminnak is nevezik, de valójában nem 
az. A Q10-koenzimnek három oxidációs állapota van: a teljesen oxidált (ubikinon), 
a félig redukált (ubiszemikinon) és a redukált forma (ubikinol). Ez a sajátosság teszi 
lehet�vé, hogy antioxidáns funkciót betöltsön.  A b�r megújításáért felel�s enzim, 
amelynek fontos szerepe van a sejtek energiatermelésében, ám a koncentrációja a 
kor el�rehaladtával folyamatosan csökken.  Öregedés gátló hatóanyagként valamint 
gyulladáscsökkent�ként használják, de felszívódása b�rön keresztül nem túl 
hatékony. Mindemellett az egyik legkedveltebb összetev�. 

 
1.2. Mesterséges antioxidánsok  
Általában fenolt, aromás aminokat, valamint fém komponenseket 

tartalmaznak. Leggyakrabban konzerválószer funkciót töltenek be. A nordihidro-
gvajatrétsav (NDGA), illetve a Galluszsav (vagy gallsav, 3,4,5-Trihidroxi-
benzoesav) és észterei: butil-hidroxi-anizol (BHA), butil-hidroxi-toluol (BHT) 
használatosak. Az utóbbiak a gumi oxidációjának megakadályozását végzik. A BHT 
kett�s természete miatt (egyes rákfajták kialakulását gátolja, míg más rákfajták 
kialakulását el�segíti) számos országban betiltották. A szappanok, lemosótejek 
avasodásának gátlására tioszulfátot, benzoesavat használnak. Az utóbbi években 
jelent�s változás következett be a hatóanyag felhasználás területén, ugyanis a 
mesterséges adalékanyagok nagyon háttérbe szorultak a természetesekkel szemben.  
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