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A1
Torma hairy root kultúrák hatóanyag- és enzimtartalmának variabilitása
Bertóti Regina1, Alberti Ágnes1, Mikóné Hamvas Márta2, Vasas Gábor2, Szőke Éva1
1
2

Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest, Üllői út. 26.
Debreceni Egyetem, Növénytani Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1.

A torma (Armoracia rusticana P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb) világviszonylatban egyik
legnagyobb termesztője Magyarország. A hajdúsági tormát 2009-ben hungarikummá
nyilvánították. Intenzív illatáért, ízéért, valamint gyógyászati jelentőségéért, (erős
antimikrobiális, valamint rákellenes hatásáért) az izotiocianát tartalmú illóolaja felelős.
A hairy root kultúrák Agrobacterium rhizogenes mediált természetes
géntranszformációval létrehozott szövettenyészetek. A genomiális változás
következtében korlátlan növekedésre képesek, valamint az anyanövényhez képest
eltérő hatóanyag, illetve enzimmintázat alakulhat ki.
Negyven genetikailag különböző hairy root klónt vizsgáltunk. A
géntraszformációt PCR analízissel ellenőriztük és valamennyi vizsgált klón esetében
igazoltuk a sikeres géntranszformációt. A glükozinolátokat LC-MS/MS-sel, hidrolítikus
bomlástermékeiket, az izotiocianátokat SPME-GC-MS-sel azonosítottuk.
LC-MS/MS-sel valamennyi klónból nyolc -féle glükozinolátot azonosítottunk,
melyek közül pl. a szinigrin, glükonaszturtiin, valamint glükobrasszikanapin szinte
minden klónban szintetizálódik. SPME-GC-MS-sel mindössze három komponenst, az
allil-, 3-metiltiopropil-, és fenetil izotiocianátokat mutattuk ki. Továbbá vizsgáltuk a
peroxidáz tartalmat, ill. aktivitást gélelektroforetikus és spektrofotometriás
módszerekkel. Előkísérleteink alapján mind a hatóanyag, mind a peroxidáz tartalmat,
ill. aktivitást illetően nagyfokú variabilitást mutatnak a torma hairy root klónok.
További célunk a géntranszformált kultúrákban a hatóanyagok pontos
mennyiségi analízise, valamint az enzimatikus hidrolízisért felelős mirozináz
tartalmának, ill. aktivitásának meghatározása. Szelekciót követően további
célkitűzésünk egyes klónok bioreaktorban történő felszaporítása hatóanyag, ill. enzim
kinyerés céljából.

Témavezetők: Dr. Szőke Éva (SE, Farmakognóziai Intézet), Vasas Gábor (DE, Növénytani Tanszék,
Farmakognóziai részleg)
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A2
Isolation and characterisation of bioactive compounds from the coot bark
of Morus nigra L. and their angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory
activity
Zoofishan Zoofishan, Norbert Kúsz, Attila Csorba, Orsolya Orbán-Gyapai,
Attila Hunyadi
Department of Pharmacognosy, University of Szeged, 6720 Szeged, Eötvös u. 6., Hungary

Morus nigra L. is a potential source for curing debilitating diseases, and flavonoids,
alkaloids and anthocyanin present in mulberry play a pivotal role in scavenging free
radicals generated in the body due to metabolism and phagocytosis. The root bark of
this plant has been described to possess antitussive, diuretic, expectorant and
hypotensive properties hence used internally in the treatment of asthma, coughs,
bronchitis, oedema, hypertension and diabetes.
In the current study, our aim was to isolate bioactive constituents from Morus
nigra root bark. Phytochemical investigation on a MeOH extract of the drug led to the
isolation and characterization of four phenolic constituents. By utilizing a stepwise
purification through combined chromatographic techniques, the prenylated
arylbenzofurans moracin P (1), moracin R (2) and the prenylated flavonoids kuwanon
U (3), kuwanon E (4) and morusin (5) were obtained. The chemical structures of these
compounds were elucidated by NMR spectroscopy and high-resolution mass
spectrometry. The prenylated flavonoids kuwanon U (3) and morusine (4) were found
to be active as inhibitors of the angiotensin converting enzyme (ACE) in vitro with IC50
values 11.9 and 14.3 µg/mL respectively, suggesting their potential cardiovascular
benefits.

Supervisor: Hunyadi Attila (University of Szeged, Department of Pharmacognosy)
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A3
Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása
Tóth Barbara1, Kúsz Norbert1, Liktor-Busa Erika1, Urbán Edit2, Hunyadi Attila1, Chang
Fang-Rong 3, Kurtán Tibor4, Hohmann Judit1, Vasas Andrea1
1

Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
3
Kaohsiung Medical University Graduate Institute of Natural Products, 80708 Kaohsiung, Shih-Chuan 1st
Road 100.
4
Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2

A Juncaceae családba tartozó növényekre jellemző a kémiailag igen változatos
szerkezetű szekunder metabolitok felhalmozása, melyek között kiemelkedő
farmakológiai, fitokémiai és kemotaxonómiai jelentőséggel bírnak a fenantrének. Ezen
vegyületek változatos kémiai szerkezete magyarázatot adhat farmakológiai hatásuk
rendkívüli sokszínűségére.
Munkánk során a Juncaceae család Juncus és Luzula nemzetségébe tartozó 19
fajának fitokémiai és farmakológiai szűrővizsgálatát végeztük el. A növényekből 96,
különböző polaritású kivonatot állítottunk elő. Vizsgáltuk a kivonatok antibakteriális
hatását multirezisztens baktériumtörzseken, valamint a gyulladáscsökkentő hatását
FMLP/CB-indukálta humán neutrofil sejteken. Az antibakteriális szűrővizsgálat alapján
kiválasztott legígéretesebb növény, a Juncus inflexus preparatív feldolgozása során 12
vegyületet izoláltunk, melyek közül 4 új természetes anyag. A gyulladáscsökkentő
vizsgálat eredménye alapján a Luzula luzuloidest választottuk ki további vizsgálatok
céljára, melyből 6 vegyületet, köztük egy új fenantrént nyertünk.
Valamennyi metabolitot elsőként azonosítottuk a növényekből, továbbá
elsőként írtunk le fenantréneket a Luzula nemzetségből. A vegyületek közül 4 új és 7
ismert monofenantrén, valamint egy új, heptaciklusos dimér fenantrén. A királis
vegyületek abszolút konfigurációját ECD mérésekkel határoztuk meg. Elsőként
ismertük fel a fenantrének MRSA-ellenes, valamint az izolált fenantrének
gyulladáscsökkentő hatását.
Eredményeink alapján lehetőség nyílt kemotaxonómiai következtetések
levonására is, ugyanis a természetben előforduló fenantrének közül kizárólag a
Juncaceae család fajaiból izolált vegyületekre jellemző a vinil szubsztitúció. Ezek
alapján megerősíthető a Juncaceae fajok botanikai rokonsága és a kémiai összetétel
alapján lehetővé válhat a botanikailag kérdéses fajok rendszerbe történő beillesztése.
Témavezetők:
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A4
A mák peronoszpóra betegségének inter- és intraspecifikus aspektusai
Kovács Gergő1, Zámboriné Németh Éva1, Nagy Géza2
1

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, 1118
Budapest, Budaörsi út 141-145.
2

A mák az egyik legrégebben termesztett gyógynövényünk, melynek hatóanyagait a
gyógyszeripar széles körben használja. A termesztett állományokat veszélyeztető
kórokozó gombák közül legfontosabb a mákperonoszpóra, amely megfelelő védekezés
hiányában jelentős mértékben képes csökkenteni a terméshozamot.
A mák fajtanemesítésében mindeddig elsősorban a hatóanyagtartalom
befolyásolása volt a fő cél. A mák rezisztencianemesítéséről és az egyes fajták
fogékonyságáról csak kevés adat áll rendelkezésre. A mákperonoszpóra esetében
hasonlóképpen nem ismert, hogy a kórokozó hazánkban genetikailag egységesnek
tekinthető-e, vagy léteznek – esetleg patogenitásukban is eltérő – különböző rasszai.
Mindezek mellett a külföldi szakirodalmak említenek több olyan Peronospora fajt,
amelyek a hazánkban is leírt Peronospora arborescens kórokozó mellett képesek
megbetegíteni a növényt. A vonatkozó szakirodalom alapján ezek a fajok a környező
országokban fellelhetőek, viszont hazánkban ezidáig még nem vizsgálták
előfordulásukat.
A fentiek tükrében célul tűztük ki több mákfajta peronoszpóra
fogékonyságának szabadföldi és fitotronos vizsgálatát, valamint a Peronospora
arborescens feltételezett rasszainak, illetve a szomszédos országokban leírt, egyéb
mákot betegítő peronoszpóra fajok hazai előfordulásának feltárását.
A szabadföldi vizsgálatainkat az egyetem soroksári tangazdaságában állítottuk
be. A kutatás során több államilag elismert fajtát, nemesítési anyagot és tájfajtát
értékelünk, mind a primer mind a szekunder fertőződés szempontjából. A klímakamrás
vizsgálatokat megelőzően a kórokozó gazdanövényeken történő folyamatos
fenntartását kell megvalósítani ahhoz, hogy a kísérletekben a provokatív fertőzéshez
szükséges inokulum mindig rendelkezésre álljon. Ennek érdekében jelenleg többféle
módszert is tesztelünk, többek között a csírázásnak indult magvak sporangiumokkal
történő fertőzését.
A Peronospora fajok, illetve a feltételezett rasszok felderítésének céljából
hazánk több pontjáról gyűjtünk izolátumokat, amelyeket morfológiai és molekuláris
módszerekkel fogunk a későbbiekben vizsgálni.
Témavezetők:

Zámboriné Németh Éva (SZIE KERTK), Nagy Géza (NÉBIH NTAI)

7

Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma

Budakalász, 2016. június 24.

A5
A Cirsium boujartii – pécsvidéki aszat termése és in vitro kallusz tenyészete:
citotoxikus lignánok és dikaffeoil-kínasav új forrásai
Könye Rita1,2, Sólyomváry Anna1, Mervai Zsolt3, Alberti Ágnesi1, Darcsi András1, Béni
Szabolcs1, Boldizsár Imre2
1

Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, 1085 Budapest, Üllői út 26.
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Növényszervezettani Tanszék,
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
3 Semmelweis Egyetem, I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, 1085 Budapest, Üllői út 26.
2

Korábbi vizsgálataink során az aszat (Cirsium) nemzetség több fajának termésében is
azonosítottunk fenilpropán egységekből felépülő lignán, neolignán és
szeszkvineolignán típusú vegyületeket. Munkánk folytatásaként a C. boujartii pécsvidéki aszat terméseinek és az ezekből létrehozott in vitro kallusz kultúráinak
anyagcseretermékeit azonosítottuk és izoláltuk sejtosztódás gátló hatásaik
tanulmányozásához.
A növényvilágban ritka előfordulású neolignánokat (balanofonin, BA és
prebalanofonin preBA) és szeszkvineolignánokat (pikrazmalignán, PI és
prepikrazmalignán, prePI) először azonosítottunk C. boujartii termésében. A termésfal
és az embrió vizsgálatával az azonosított négy vegyület termésrész-specifikus
felhalmozódását bizonyítottuk: ezek kizárólag a termésfalban fordulnak elő. Az
elkülönített termésfalból preparatív HPLC segítségével izoláltuk a lignánokat biológiai
vizsgálathoz. A négy fő komponens vastagbél adenokarcinóma SW480 sejtekre
gyakorolt hatásának vizsgálata során először bizonyítottuk a preBA és a prePI
daganatgátló hatását és összefüggést állapítottunk meg az összetevők szerkezete és a
sejtosztódás gátló hatásuk között. A benzofurán szerkezetű BA és a PI nagyobb
mértékben gátolja (IC50 mindkét komponens esetben ≈ 50 µM) a daganatos sejtek
osztódását, mint a megfelelő preBA és a prePI.
A termésekből létrehozott in vitro kallusz kultúrák fitokémiai vizsgálata során
megállapítottuk, hogy a termésekre jellemző lignán típusú vegyületekkel szemben a
kultúrák jelentős mennyiségben dikaffeoil-kínasavat termelnek, mely a tenyészetéből
zavaró komponensektől mentesen izolálható (későbbi hatástani vizsgálatok
elvégzéséhez).
Témavezetők:
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Boldizsár Imre (ELTE, Növényszervezettani Tanszék),
Béni Szabolcs (SE, Farmakognóziai Intézet)
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A6
Synthesis of novel oxidized ecdysteroid metabolites
Meriem Issaadi1, Zoltán Kele2, Gábor Tóth3, Attila Hunyadi1
1

Institute of Pharmacognosy, University of Szeged, 6720 Szeged, Hungary
Department of Medical Chemistry, University of Szeged, 6720 Szeged, Hungary
3
NMR Group, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology and
Economics, 1111 Budapest, Hungary
2

Ecdysteroids are arthropod hormones that are also biosynthesized by several plant
species as a chemical defense. These compounds are known to exert various nonhormonal metabolic activities in mammals including humans. Our group has recently
reported the synthesis of various oxidized metabolites of 20-hydroxyecdysone (20E),
which compounds exerted significantly altered bioactivity as compared to their
parental compound [1].
The aims of the current study were i. to optimize the synthesis of poststerone,
a side-chain cleaved in vivo metabolite of 20E [2], and ii. to utilize poststerone for
preparing further oxidized ecdysteroid metabolites.
The side-chain cleavage of 20E was achieved by using PIDA, a hypervalent
iodine reagent, and poststerone was obtained at 83% isolated yield. Subsequently,
several reactions of the base-catalyzed autoxidation of poststerone were performed
in mixtures of MeOH:H2O (1:9) in the presence of NaOH. The chromatographic
purification of the resulting metabolites was performed by centrifugal partition
chromatography and preparative HPLC. Yield optimization was achieved by varying
reaction times and the pH of the final mixtures. Chemical structures of the isolated
compounds have been determined by mass spectrometry and comprehensive 1 and
2D NMR spectroscopy.
Altogether 7 new products were obtained, 5 of which were identified as
analogs of compounds obtained from the base-catalyzed autoxidation of 20E [1], while
2 represent metabolites formed through previously unknown routes of the oxidative
transformation of 20E.
1 Csábi J et al. (2015). J. Nat. Prod. 78: 2339-2345.
2 Kumpun S et al. (2011). J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 126: 1-9.

Supervisor: Hunyadi Attila (University of Szeged, Department of Pharmacognosy)
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B1
A p-kumársav-metilészter antitumor hatású oxidált származékainak
előállítása
Fási Laura1, Ana Martins2,3, Kúsz Norbert1, Fődi Tamás4, Ignácz Gergő4, Béni Zoltán4,
Balogh György Tibor4, Hunyadi Attila1
1

Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet, Szeged
Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged
3
Unidade de Parasitologia e Microbiologia Médica, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade
Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
4 Richter Gedeon Nyrt., Budapest
2

A fahéjsavszármazékok a növényvilágban rendkívül elterjedt természetes
antioxidánsok, melyeknek számos biológiai hatása ismert. Munkánkat néhány korábbi
tanulmány alapozta meg, melyekben fahéjsavak metilésztereiből biomimetikus
oxidációs reakcióval állítottak elő bioaktív lignán származékokat. A keletkezett
vegyületek hatásvizsgálatai során a kávésav metil-észter dimerje antiproliferatív és
tubulin polimerizáció gátló hatást [1], míg a ferulasav metil-észter hasonló analógja
angiogenezis gátlást mutatott [2].
Célunk ezek alapján olyan kémiailag stabil oxidált fahéjsavszármazékok
előállítása volt, melyek akár oxidatív stressznek kitett biológiai rendszerekben is
keletkezhetnek, valamint a vegyületek antitumor hatásának vizsgálata.
Előkísérletként a para-kumársav metilésztert különböző körülmények között
oxidáltuk, s az így nyert reakcióelegyek antiproliferatív hatásvizsgálata során kettő
jelentős aktivitást mutatott. Méretnövelést követően elvégeztük a reakcióelegyek
preparatív feldolgozását kombinált kromatográfiás módszerek (flash, HPLC)
alkalmazásával, mely során 4 tiszta anyagot nyertünk. Szerkezetüket egy- és
kétdimenziós NMR spektroszkópia segítségével határoztuk meg. A tiszta anyagok
antiproliferatív hatásvizsgálata során a metil-2,3-dihidroxicinnamát jelentős aktivitást
mutatott. A reakciókörülmények további optimalizálásával sikeresen állítottuk elő az
antitumor hatású protoflavonoidokkal szoros szerkezeti rokonságot mutató
gravikinont illetve ennek butil- és propargiléterét, amelyektől jelentős antitumor
hatást várunk. Ennek vizsgálata, valamint a vegyület további oxidált metabolitjainak
előállítása jelenleg is folyamatban van.
1 Pieters L. et al. (1999) J. Med. Chem. 42: 5475-5481.
2 Basini G. et al. (2014) J. Biomol. Screen. 19: 1282-1289.

Témavezető: Hunyadi Attila (SZTE, Farmakognóziai Intézet)
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B2
Az Ononis spinosa gyökér átfogó fitoanalitikai vizsgálata:
izoflavonoid származékok és nitrogéntartalmú vegyületek azonosítása
Gampe Nóra, Darcsi András, Béni Szabolcs, Kursinszki László
Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet, 1085 Budapest, Üllői út 26.

A tövises iglice gyökér a népgyógyászatban régóta ismert vizelethajtó, de tartalmi
anyagainak és azok farmakológiai hatásainak feltárásával eddig kevesen foglalkoztak.
A növény ismert izoflavonoid tartalmáról, ám a legtöbb forrás csak retenciós idő vagy
UV-spektrum alapján azonosította a vegyületeket, amely tévedéseknek adott alapot.
Munkánk
során
izoflavonoid-származékokat
vizsgáltuk
nagyfelbontású
tömegspektrométerrel, tandem tömegspektrometriával és izoláció után mágneses
magrezonancia spektroszkópiával is. Méréseink alapján megállapítottuk, hogy a
leggyakoribb izoflavonoid származékok (genisztein, daidzein és biochanin A) nem
találhatóak meg a növényben, ellenben ritkább, az Ononis nemzetségre jellemző
izomer vegyületeiket sikerült leírnunk. Kísérleteink során hairy root kultúrákat is
vizsgáltunk, melyek mind az izoflavonoid glukozidok, glukozid malonátok és aglikonok
arányában, mind pedig az aglikonok előfordulási gyakoriságában eltértek a szabadföldi
növénytől. A tövises iglice gyökér vizes-metanolos kivonatának analízise során több,
új, nitrogéntartalmú vegyületet elsőként azonosítottunk. Ezek közül kiemelkedőek a
nitrogéntartalmú izoflavonoid glukozid származékok, melyek tömegspektrumuk és
fragmentációs adataik alapján a növényekben ozmoprotektív hatású higrinsav és
prolin betain észterei. Azonosítottunk továbbá a gyökérben egy nornikotin
származékot is. Jelenleg a nitrogéntartalmú vegyületek izolálásán és
szerkezetmeghatározásán dolgozunk.

Témavezetők:

Béni Szabolcs, Kursinszki László (SE, Farmakognóziai Intézet)
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B3
A szárazság-stressz hatása a kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) morfológiai
tulajdonságaira és droghozamára
Szabó Dóra, Pluhár Zsuzsanna, Abiodun Falade, Radácsi Péter, Zámboriné Németh
Éva
Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Gyógy- és Aromanövények Tanszék, 1118 Budapest, Villányi
út 29-43.

A kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) világszerte termesztett és széles körben
alkalmazott fűszer- és gyógynövény. Felhasználása és terápiás hatásai szempontjából
egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a flavonoidok és fenolsavak is. Ennek
köszönhetően az elmúlt években megnövekedett az érdeklődés a kerti kakukkfű
drogjai (Thymi herba, Thymi aetheroleum) iránt. A közelmúltban számos kutatás
eredménye bizonyította, hogy a már ismert befolyásoló tényezők mellett bizonyos
abiotikus stressz-faktorok, mint például a szárazság is hatással van a drog hozamára és
minőségére. Jelen kutatásunkban a kakukkfű szárazság-stresszre adott válaszreakcióit
vizsgáltuk, kiemelt figyelemmel a morfológiai és hozamtulajdonságokra. A kísérletet
fitotronban végeztük, ahol a fény- és hőmérsékleti program a közép-európai tavaszi
időjárást modellezte. A ’Varico 3’ fajtát alkalmaztuk, a beültetést, majd a 4 hetes
akklimatizációs periódust követően különböző öntözési szintek kerültek beállításra a
talaj vízkapacitása (SWC %) alapján. A kontroll csoport mellett (SWC 70%) 3 öntözési
programot állítottunk be eltérő vízellátási szintekkel (folyamatosan csökkenő, hirtelen
csökkenő, ill. állandóan alacsony: SWC 40%). A növények morfológiai változásait 3
alkalommal felvételeztük, biomassza produkciójukat pedig a kísérlet lezárásakor
értékeltük.
Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a szárazság-stressz limitáló
tényezőként hat a kakukkfű droghozamára, gyökértömegére és egyes morfológiai
tulajdonságok (hajtáshossz, internódiumok hossza) alakulására. A mérések alapján a
csökkentett vízellátás a kontrollhoz viszonyítva gátolta a növények fejlődését és
teljesítőképességét. Különösen a folyamatos vízhiány okozott jelentős csökkenést a
mért paraméterekben. Eddigi tapasztalataink alapján szükségesnek tartjuk további
vizsgálatok elvégzését, számolva az eltérő hőmérsékleti értékek hatásával, és az eltérő
egyed szintű reakciókkal.
Témavezető:

12

Pluhár Zsuzsanna (SZIE Gyógy-és Aromanövények Tanszék)

Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma

Budakalász, 2016. június 24.

B4
A fakó áltrifla (Scleroderma bovista Fr.) tartalomanyagainak vizsgálata
Kovács Bernadett1, Béni Zoltán2, Dékány Miklós2, Zupkó István3, Hohmann Judit1,
Ványolós Attila1
1 SZTE

Farmakognóziai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
3
SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
2

A fakó áltrifla (Scleroderma bovista Fr.) a Sclerodermataceae családba tartozó
bazídiumos gombafaj, amely az egész világon elterjedt. Parkokban, lomb- és
fenyőerdőkben, homokos vagy agyagos talajon júniustól októberig fordul elő,
jellemzően tönk nélküli, 3-5 cm széles gömbölyded gumó formájában. A gombafaj
összetevőire vonatkozó szakirodalmi adatok ez idáig nem állnak rendelkezésre. Az
előzetes szűrővizsgálatok keretében a gombafajból n-hexánnal és kloroformmal
készült kivonatok többféle humán karcinóma sejtvonalon erőteljes antiproliferatív
hatást mutattak. Munkánk célja a fakó áltrifla legfontosabb tartalomanyagainak
azonosítása és azok biológiai hatásának jellemzése.
A gombát Szegeden gyűjtöttük 2014 nyarán. A friss gombát a víz eltávolítása
érdekében liofileztük, majd metanollal perkoláltuk. A kivonattal folyadék-folyadék
közötti megosztást végeztük, először n-hexán, majd kloroform felhasználásával. A
továbbiakban
az
n-hexános
és
kloroformos
kivonatokat
különböző
elválasztástechnikai eljárások keretében (oszlopkromatográfia, flash-kromatográfia)
több lépésben tisztítottuk, amely eredményeként 7 vegyületet sikerült izolálnunk. A
tartalomanyagok szerkezetének spektroszkópiai módszerekkel (NMR és MS) történő
meghatározása során ceramid típusú, illetve lanosztán és ergosztán vázzal rendelkező
szteroid vegyületeket sikerült azonosítani. Az izolált tartalomanyagok mindegyikét első
alkalommal mutattuk ki a gombafajból, amelyek közül az egyik szteránvázas
komponens új, természetes vegyület. A jövőben az izolált vegyületek biológiai
aktivitásának vizsgálatát tervezzük.
Témavezetők:

Ványolós Attila, Hohmann Judit (SZTE Farmakognóziai Intézet)
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B5
Lysimachia fajok komponenseinek antioxidáns vizsgálata HPLC-DPPH
módszerrel
Tóth Anita1, Riethmüller Eszter2, Alberti Ágnes1, Béni Szabolcs1, Kéry Ágnes1
1 Semmelweis
2 Richter

Egyetem, Farmakognóziai Intézet, 1085 Budapest, Üllői út 26
Gedeon, Szintézistámogató Laboratórium, 1103, Budapest, Gyömrői út 19-21

A Lysimachia nemzetség tagjai az eurázsiai és észak-amerikai kontinens mérsékelt övi
területein előforduló évelő, lágyszárú növények. A genus képviselői mind az európai
és magyar, mind a hagyományos keleti orvoslás fontos gyógynövényei, melyek
felhasználást nyernek emésztőrendszeri és vesepanaszok, valamint bőrfertőzések
kezelésében. A lizinka fajok fitokémiája széleskörű alkalmazásuk ellenére kevéssé
feltárt.
Munkánk célja a hazánkban is előforduló három lizinka faj, a L. nummularia
L., L. vulgaris L., L. punctata L., a Kínában őshonos L. christinae Hance és L. clethroides
Duby, valamint az Észak-Amerika erdeiben endemikus L. ciliata L. var firecracker
összehasonlító
fitokémiai
vizsgálata,
különös
tekintettel
fenolos
anyagcseretermékeikre és antioxidáns aktivitásukra.
Előzetes vizsgálataink és szakirodalmi adatok alapján a Lysimachia genusra
jellemző a nagyszámú és változatos összetételű flavonoid-O-glikozidok jelenléte. Az
egyes fajok összehasonlításának megkönnyítése céljából hidrolízist követően
meghatároztuk a három legjelentősebb flavonoid aglikon, a miricetin, kvercetin és
kempferol mennyiségét, valamint in vitro DPPH rendszerben mértük szabadgyökfogó
hatásukat. Az egyes komponensek összes antioxidáns aktivitáshoz való
hozzájárulásának vizsgálatára HPLC-vel kapcsolt DPPH módszert fejlesztettünk.
A L. nummularia, L. punctata, L. vulgaris és L. ciliata flavonolok mennyiségi
adatai jó megegyezést mutatnak azok összantioxidáns aktivitáshoz való
hozzájárulásával. A L. clethroides magas flavonoid aglikon tartalma ellenére alacsony
antioxidáns hatását az összetevők közt fellépő antagonista-, illetve prooxidáns hatással
magyarázhatjuk. A kínai lizinka alacsony flavonoid aglikon tartalma ellenére magas
szabadgyökfogó hatásának hátterében a csak ebben a fajban előforduló, de az
alkalmazott körülmények között nem hidrolizálható flavonoid-C-glikozidok és a
részletesebben nem vizsgált metilált származékok jelenléte állhat.
Témavezető: Kéry Ágnes (SE, Farmakognóziai Intézet)
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