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Rövidítések jegyzéke 

ACE: angiotenzin konvertáló enzim (Angiotensin Concverting Enzyme) 

AR: androgén receptor 

AUC: görbe alatti terület (Area Under Curve) 

BACE-1: amiloid prekurzor protein β-hasító enzim (Beta-site APP Cleaving Enzyme-1) 

BPH: jóindulatú prosztata megnagyobbodás (Benign Prostate Hyperplasia) 

Ci: Curie 

cpm: egység per perc (Counts Per Minute)  

CID : ütközés indukálta hasítás (Collision Induced Dissociation) 

CPRG: Chlorophenol Red-β-D-Galactoside – indikátor színanyag 

DCC: dextránnal fedett aktív szén (Dextrane-Coated Charcoal) 

DHT : dihidro-tesztoszteron 

dpm: hasadás per perc (Disintegration Per Minute) 

EGF: epidermális növekedési faktor (Epidermal Growth Factor)  

ESCOP: European Scientific Cooperative on Phytotherapy 

ESI: elekroporlasztásos ionizáció (Electrospray Ionization) 

FCS: magzati borjú szérum (Foetal Calf Serum)  

FGF: fibroblaszt növekedési faktor (Fibroblas Growth Factor)  

FID : lángionizációs dtektor (Fire Ionization Detector) 

GC: gázkromatográfia (Gas Chromatography) 

GnRH: gonadotropin felszabadító hormon (Gonadotropin Releasing Hormone) 

HIF : hipoxia indukálta szöveti faktor (Hypoxia Induced Factor)  

HPLC : nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia (High Performance Liquid 

Chromatography) 

IGF : inzulinszerű növekedési faktor (Insulin-like Growth Factor) 

IL : interleukin  

IPSS: nemzetközi prosztatatünet-értékelési skála (International Prostate Symptom Score) 

KM .: keresztmetszet 

LC : folyadék kromatográfia (Liquid Chromatography) 

LH : luteinizáló hormon 

LPS: lipopoliszacharid 
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LUTS: alsó húgyúti tüneteggyüttes (Lower Urinary Tract Symtoms) 

MAP : mitogén aktivált fehérje (Mitogenic Activated Protein)  

MDA : malondialdehid 

MEM : minimum eszenciális médium (Minimum Essential Medium)  

MS: tömegspektrometria (Mass Spectrometry) 

NADPH: nikotinsavamid adenin dinukleotid foszfát  

NEP: semleges endopeptidáz (Neutral Endopeptidase) 

ÖR: ösztrogén receptor 

PBS: foszfát pufferelte sóoldat (Phosphate Buffered Saline) 

PDE: foszfodiészteráz enzim 

Ph. Eur.: Európai Gyógyszerkönyv (European Pharmacopoeia) 

Ph.Hg.: Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopoeia Hungarica) 

PSA: prosztata specifikus antigén  

psi: Pounds Per Square Inch – nyomás mértékegység 

R-: reagens 

Rf: retenciós faktor 

Rt: retenciós idő (Retention Time) 

ROI : Reaktív Oxigén Intermedierek  

SELDI : Surface-Enhanced Laser Desorption and Ionisation – fehérjeazonosításban 

használt, általában MS-detektorral kapcsolt analitikai eljárás  

SHBG: szexuálhormon-kötő globulin (Sex Hormone Binding Globulin) 

SPE: szilárd fázisú extrakció (Solid Phase Exraction) 

TAUC : összes görbe alatti terület (Total Area Under Curve) 

TBA : tiobarbitursav (Thiobarbituric Acid) 

TGF-α/β: transzformáló növekedési faktor (Transforming Growth Factor) 

TI : totál ion 

TIC : totál ion kromatogram (Total Ion Chromatogram) 

VEGF: vaszkuláris endotél növekedési faktor (Vascular Endothelial Growth Factor) 

VRK : vékonyréteg-kromatográfia  



Bevezetés__ 
 

 5 

Bevezetés 

 

A gyógynövénykutatás a gyógyszerészet, a botanika és az orvostudomány 

ötvözetéből születő tudományág, melynek története több évszázados népgyógyászati 

hagyományokban gyökerezik. Fúziós jellegének és tradicionális múltjának 

köszönhetően a farmakognózia az egyik legszínesebb és legdinamikusabban fejlődő 

diszciplína. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tárgykörébe tartozhat: új drogok 

felkutatása; tradicionális gyógynövények új indikációs területeinek feltárása; az 

alkalmazott drogok fitokémiai vizsgálata és hatásmechanizmusának megismerése; vagy 

akár reprodukálható, biztonságos és kényelmesen alkalmazható természetes 

készítmények létrehozása.  Az evidenciákon alapuló orvoslás érthető módon, egyre 

nagyobb elvárásokat támaszt az alkalmazott drogok alaposabb megismerése érdekében, 

ezért a farmakognóziai kutatásokban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a korszerű, 

műszeres analitikai módszerek, a célirányos, in vitro és/vagy in vivo hatásvizsgálatok, 

illetve a készítmények gyors és hatékony standardizálását szolgáló tanulmányok. 

 

A fejlett világban a legnagyobb arányú gyógynövény felhasználás az urológiai 

megbetegedések terápiájában van. Ezen belül, a jóindulatú prosztata megnagyobbodás 

(BPH) kezelése a modern fitoterápia egyik legjobb példája [Vitalone 2003].  A betegség 

kezdeti stádiumában a megfelelő gyógynövény alapú készítmények gyakran elsőként 

választott szerek, előrehaladott kórfolyamat esetén pedig hasznos kiegészítői a 

gyógyszeres kezelésnek [Madersbacher és mtsai 2007].  

Közép-Európában régóta alkalmazzák a BPH kezelésére a hazai növényflórában is 

gyakori Epilobium (füzike) fajok (Onagraceae - ligetszépefélék) virágos hajtását. A 

drog modern gyógyászati felhasználása nem sokban tér el a tradicionális alkalmazástól: 

az Epilobium teáját, készítményeit ma is prosztata bántalmak esetén javasolják a 

gyógyszeres kezelés kiegészítésére, illetve megelőző céllal. A kedvező tapasztalatok és 

az egyértelmű fitoterápiás, szakirodalmi ajánlások ellenére az Epilobium fajok egyike 

sem hivatalos az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph. Eur. 6.), ESCOP monográfiával nem 

rendelkezik. Gyógyászati felhasználásukkal kapcsolatos szakirodalmi publikációk 

számából (jelenleg kb. 20) is következtetni lehet, hogy alkalmazásuk tudományos 
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megalapozottsága hiányos, így gyakran háttérbe szorulnak a hasonló indikációjú 

fitoterápiás szerekkel szemben. Tovább fokozza az alkalmazással kapcsolatos 

bizonytalanságot, hogy a gyógyászatban leggyakrabban a kisvirágú füzikét (Epilobium 

parviflorum Schreb.) alkalmazzák, de a hasonló megjelenésre tekintettel egyéb füzike 

fajok is használatosak ugyanezen indikációban. Probléma tehát, hogy a fitoterápiás 

ajánlások gyakran nem azonos Epilobium fajokra, vagy nem kizárólag egy fajra 

vonatkoznak és az Epilobium készítmények gyakran több faj keverékét tartalmazzák. 

A kedvező népgyógyászati tapasztalatokhoz képest aránytalanul csekély 

tudományos ismeret és az Epilobium fajok Magyarországon gyakori előfordulása 

indokolttá teszi a leginkább elterjedt fajok fitokémiai összetételének összehasonlítását 

és a terápiás hatásmechanizmusra vonatkozó ismeretek bővítését. 
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Célkitűzések 

 

Munkánk során célul tűztük ki a Magyarországon leggyakrabban előforduló 

Epilobium fajok fitokémiai összetételének összehasonlítását és biológiai 

hatásmechanizmusának vizsgálatát. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai Epilobium 

fajokkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez és elősegíteni a megfelelő minőségű füzike 

drog széles körű, evidenciákon alapuló felhasználását.    

 

Vizsgálatainkhoz, mindenekelőtt megbízható, botanikailag azonosított növényanyagra 

volt szükség, tehát elsődleges célunk a vizsgálatra szánt Epilobium fajok begyűjtése 

illetve termesztése, továbbá a botanikai azonosítás elvégzése makro- és 

mikromorfológiai vizsgálatok segítségével.  

 

A fitokémiai analízis során elsősorban az Epilobium fajok polifenol- és fitoszterol 

komponenseinek vizsgálatára helyeztünk hangsúlyt, tekinettel ezen vegyületcsoportok 

BPH-ban betöltött, potenciális jótékony hatására. A vékonyréteg-kromatográfia mellett, 

korszerű analitikai módszerek -nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC-

MS/MS) és gázkromatográfia (GC-MS)- alkalmazását találtuk a legmegfelelőbbnek.  

 

A vizsgált Epilobium fajok fitokémiai összetétele közötti hasonlóságok és különbségek 

ismeretében, célul tűztük ki a fajok összehasonlítását, antioxidáns kapacitásuk egyszerű, 

in vitro vizsgálatának segítségével, továbbá az antioxidáns kapacitás vizsgálatában 

leghatékonyabbnak bizonyuló Epilobium faj kiválasztása és annak további, célirányos, 

in vitro vizsgálata.  

 

A hatásmechanizmus tanulmányozásához olyan módszereket igyekeztünk kiválasztani, 

melyek –egyszerűségük mellett- alkalmasak modellezni a BPH kórfolyamatának egyes 

tényezőit és a kiválasztott füzike kivonat (Epilobium parviflorum Schreb.) ezen 

tényezőkre gyakorolt hatását. Céljaink között szerepelt az Epilobium parviflorum 

antioxidáns kapacitásának vizsgálata, gyulladáscsökkentő (ciklooxigenáz enzim gátló) 
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aktivitásának felmérése, valamint a szteroid hormonháztartásra gyakorolt direkt vagy 

indirekt hatásának tanulmányozása. 
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1. Irodalmi áttekintés 

Az irodalmi összefoglalás első részében a vizsgálatok tárgyát képező Epilobium 

nemzetség eredetét, tagjainak élőhelyét valamint a fajokkal kapcsolatos eddig publikált 

fitokémiai és farmakológiai ismereteket kívánom bemutatni. Önálló fejezetben foglalom 

össze a jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezelésében leggyakrabban alkalmazott 

gyógynövényeket, bemutatva a prosztata működését, a betegség kórfolyamatának 

mindeddig feltárt komponenseit, valamint a farmakológiai és fitoterápiás kezelésében 

mindeddig alkalmazott gyógyszereket és gyógynövényeket és ezek feltételezett 

jelentősséggel bíró vegyületcsoportjait, a polifenolokat és a fitoszterolokat. 

1.1. Az Epilobium nemzetség  

 Az Epilobium fajok világszerte elterjedtek. Képviselőik megtalálhatók egész 

Európában, -a trópusi szigetek kivételével- Ázsiában, Észak-, Dél- és Kelet- Afrikában, 

egész Amerikában, Ausztrália nyugati részén és Új-Zélandon is. A nemzetségbe tartozó 

215 faj többsége a mérsékelt égövben fordul elő, de egyes fajok a trópusokon és a 

tundrán is megtalálhatók. Leggazdagabb élőhelyük az Északi félgömb 35. és 60. 

szélességi foka között található [Hänsel, Keller, Rimpler, Schneider 1993; Saukel 

1982;] Az Epilobium nemzetségen belül 215 faj ismert. Európában a nemzetséget 27 faj 

képviseli, közülük Magyarországon 12 faj honos (1. táblázat). 

 

1. táblázat: A Magyarországon honos Epilobium fajok 

Latin név Magyar név 
Természetvédelmi 

kategória 

E. ciliatum Rafin. Jövevény füzike Adventív faj 

E. collinum Gmel. Dombi füzike Zavarástűrő faj 

E. hirsutum L. Borzas füzike Kísérő faj 

E. lanceolatum Seb et. Mauri Lándzsás füzike Zavarástűrő faj 

E. montanum L. Erdei v. Hegyi füzike Kísérő faj 

E. palustre L. Mocsári füzike Kísérő faj 

E. parviflorum Schreb. Kisvirágú füzike Kísérő faj 

E. roseum Schreb. Rózsás füzike Kísérő faj 
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folyt.1. táblázat: A Magyarországon honos Epilobium fajok 

Latin név Magyar név 
Természetvédelmi 

kategória 

E. tetragonum L. Négyélű füzike Kísérő faj 

E. obscurum Schreb. Sötétzöld füzike Kísérő faj 

E. angustifolium L. 
Keskenylevelű füzike 

(v. Erdei deréce) 
Zavarástűrő faj 

E. dodanei Vill. 
Vízparti füzike 

(v. Vízparti deréce) 
Védett faj 

[Simon 2000] 

 

Hazánkban az Epilobium fajok a lomberdők gyakori flóraelemei. Üde vízháztartásukból 

adódóan kedvelik az erdei árokpartokat, mocsaras, tőzeges területeket. Jellemzően 

enyhén meszes vagy közel semleges talajon teremnek. A magyarországi fajok évelők, 

áttelelő szerveik a talaj felszínén vagy közvetlenül alatta vannak tősarjakon [Simon 

2000]. 

Az Epilobium nemzetség nevét két görög szóból formálták: epi (= felül, rajta) és 

lobos (= tok, hüvely). Ez arra a nagyon jellegzetes morfológiai sajátságra utal, hogy a 

virágok a vékony tokterméssé alakuló szár végén helyezkednek el [Hänsel, Keller, 

Rimpler, Schneider 1993; Saukel 1982; Wichtl 1994]. A köznyelvi „füzike” (angolul: 

willow-herb) elnevezést a levelek keskeny, hosszúkás, fűzfa-levélre emlékezető formája 

után kapták. Másik, kevésbé használt elnevezése a „tűzgyom” (angolul: fire-weed) a II. 

világháború idejéből ered, mikor az Epilobium fajok elsők között jelentek meg egyes 

elpusztult, leégett települések helyén.  

Az Epilobium fajok rendszertani besorolását a 1. ábra mutatja be. 
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 1. ábra: Az Epilobium fajok rendszertani besorolása [Dános 1997]. 

 

Az Epilobium angustifolium L. és az Epilobium dodonaei Vill. 

növényrendszertani besorolása hosszú ideig vita tárgyát képezte. Egyes botanikai 

szakvélemények szerint az Epilobium nemzetségből ki kell emelni egy önálló csoportot, 

a Chamaenerion nemzetséget, amelybe – hét másik fajjal együtt- a fent említett E. 

angustifolium és E. dodonaei is besorolandó. Ezt a véleményt támogatta Holub (1972) 

is, aki ugyanakkor a Chamaenerion név megváltoztatását is javasolta Chamaerion 

elnevezésre. Az elkülönítést elsősorban a virágok morfológiai eltéréseivel indokolta, 

alátámasztva elméletét azzal, hogy nem találtak még az általa Epilobium és Chamaerion 

nemzetségbe sorolt fajok kereszteződéséből származó hibridet [Holub 1972]. 1973-ban 

ismét összevonták a két nemzetséget Epilobium néven, külön szekcióként kezelve a 

Chamaenerion csoportot. Még a mai napig előfordul a szakirodalomban, hogy az 

érintett fajokat „Chamaenerion” vagy „Chamaerion” névvel említik, de a legújabb 

botanikai és kemotaxonómiai irányelvek szerint is az Epilobium fajok közé sorolandók 

[Soó 1973]. 

1.1.1. Az Epilobium fajok fitokémiai jellegzetességei 

 A nemzetségre jellemző fitokémiai karaktert a virágos hajtásban található, 

jelentős fenoloidtartalom adja. Ezen belül vezető vegyületek a cserzőanyagok: 

(ellágtannin, gallotannin, makrociklikus ellág- és gallotannin származékok), flavonolok 

és származékai (jellemzően miricetin, kvercetin, kempferol és ezek glikozid- vagy 

glükuronid származékai), antociánok, fenolkarbonsavak (kávésav, klorogénsav, 
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galluszsav, ellágsav). Azonosítottak bennük továbbá fitoszterolokat (elsősorban β-

szitoszterolt és származékait), zsírsavakat és egyéb tripterpén származékokat [Averett és 

mtsai 1979; Denford 1980; Hiermann és mtsai 1991 és 1995; Saukel 1982; Wichtl 1994; 

Velasco és Goffman 2008; Ducrey és mtsai 1995; Glen és mtsai 1967; Hänsel, Keller, 

Rimpler, Schneider 1993]. 

A Magyarországon leggyakrabban előforduló füzike fajok fitokémiai bemutatásával 

jelen dolgozat kísérletes munkát tárgyaló fejezete részletesen foglalkozik. 

 

1.1.2. Az Epilobium fajok farmakológiai jellegzetességei 

 A legtöbb gyógynövényhez hasonlóan, a füzike fajok terápiás 

hatásmechanizmusa is feltételezhetően több támadáspontú. Eddig a jótékony hatás több 

lehetséges komponense is igazolást nyert. A farmakológia hatásvizsgálatok többsége in 

vitro vizsgálat és nagyrészt a két legismertebb és legelterjedtebb faj, az E. parviflorum 

Schreb. és az E. angustifolium L. vizsgálatára korlátozódik. 

Az Epilobium fajok eddig publikált farmakológiai hatásait jelen fejezet foglalja össze. 

 

Antimikróbás hatás 

 Az E. angustifolium 70% acetonos kivonatának antibakteriális hatását Rauhaa 

munkacsoportja (2000) igazolta. A legerősebb hatást S. aureus és E. coli baktériumokkal 

szemben figyelték meg [Rauhaa és mtsai 2000]. Steenkamp és munkatársai (2006) az E. 

parviflorum antibakteriális hatását vizsgálták. Eredményeik szerint az etanolos kivonat 

már 125µg/mL, a vizes kivonat 1000µg/mL koncentrációban gátolta az E. coli 

baktériumok szaporodását [Steenkamp és mtsai 2006]. Battinelli és munkatársai (2001) 

több füzike faj (E. angustifolium, E. palustre, E. hirsutum, E. tetragonum, E. 

rosmarinifolium) etanolos kivonatának antibakteriális és gombaölő hatását vizsgálta. 

Megállapították, hogy az összes vizsgált kivonat antimikróbás hatást fejtett ki a vizsgált 

koncentrációtartományban (10-650mg/L száraz kivonat). A legszélesebb antibiotikus és 

antimikotikus spektrummal az E. angustifolium és az E. rosmarinifolium rendelkezett 

[Battinelli 2001]. Az E. angustifolium gombaölő hatását Webster és munkatársai is 

igazolták. A növény vizes kivonata patogéntől függően 25 és 1600mg/L közötti 

koncentrációban fejtette ki hatását [Webster és mtsai 2008]. 
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Gyulladáscsökkentő hatás 

 Steenkamp és munkatársai (2006) in vitro, radiokémiai módszerrel vizsgálták az 

E. parviflorum gyulladáscsökkentő hatását. A kísérletben az etanolos és vizes kivonat 

egyaránt gátolta a ciklooxigenáz enzimek (COX-1 és COX-2) működését, ezáltal egyes 

gyulladásos mediátorok (prosztaglandinok) felszabadulását [Steenkamp és mtsai 2006]. 

 

Fájdalomcsillapító / érzéstelenítő hatás 

 Tita és munkatársai (2001) számoltak be arról, hogy az E. angustifolium etanolos 

kivonata hogyan befolyásolta a kísérleti egerek fájdalomtűrő képességét. Eredményeik 

alapján a kivonat 95mg/ttkg dózis (sub cutan injekció) felett csillapította a gyulladás 

okozta fájdalmat [Tita és mtsai 2001].  

 

 Antiproliferatív hatás 

 Egy in vitro kísérletben az E. angustifolium kivonata határozottan gátolta a 

humán prosztata epitélsejtek (PZ-HPV-7) proliferációját. A pontos hatásmechanizmus 

nem ismert, de a szerzők részben a kivonat 5α-reduktáz gátló hatásával magyarázták a 

sejtburjánzás megfékezését [Vitalone és mtsai 2001]. Hiermann és munkacsoportja 

szintén az E. angustifolium különböző kivonatainak a járulékos nemiszervek méretét 

befolyásoló hatását vizsgálta patkányokon. A vizes kivonat hatására a patkányok nemi 

szerveinek súlya csökkent, ahogy a méretkizárásos eljárással készült kivonattal (Mt. < 

1000Da) való kezelés eredményeképpen is. Ez utóbbi esetben azonban a hatás 

enyhébbnek bizonyult. A hexános kivonat kezelésének hatására szignifikáns hatás nem 

volt megfigyelhető [Hiermann és Bucar 1997]  

 

 Antioxidáns hatás 

 Az Epilobium kivonatok antioxidáns kapacitását több különféle kísérlet is 

alátámasztja. Az E. parviflorum markáns szabadgyök-fogó hatását egyszerűbb 

spektrofotometriás teszttel és elektronspin-rezonancia spektroszkópia segítségével is 

igazolták [Arredondo és mtsai 2004; Steenkamp és mtsai 2006]. Az E. hirsutum kivonat 

is jelentős antioxidáns aktivitással rendelkezett, míg az E. angustifoliumról a TBA 

tesztben kiderült, hogy kávésavval összevethető módon gátolja a lipidperoxidációt. A 
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szerzők minden esetben a füzike fajok magas polifenol tartalmával magyarázták az 

eredményeket [Wojdylo és mtsai 2007; Ray és mtsai 2005]. 

 

Enzimműködést befolyásoló hatás 

 Az Epilobium kivonatok enzimműködést befolyásoló hatása feltehetően a 

polifenol komponenseknek köszönhető. Ezen belül, az egyik főkomponens, az 

oenothein B (makrociklikus tannin) enzimaktivitásra gyakorolt hatását több szerző is 

vizsgálta. Lesuisse munkacsoportja (1997) igazolta az E. parviflorum tea 5α-reuktáz 

gátló aktivitását és hatóanyagként az oenothein B vegyületet nevezték meg [Lesuisse és 

mtsai 1996]. Megfigyelték továbbá, az E. angustifolium kivonat és az oenothein B 

indukáló hatását a NEP (neutral endopeptidase) enzim aktivitására. A NEP hiánya vagy 

csökkent működése igazolt komponense a proszatarák kórfolyamatának, 

következésképpen az enzim indukciójával a kóros proliferáció megelőzhető vagy 

csökkenthető [Kiss és mtsai 2006]. Az Epilobium kivonat gyulladáscsökkentő hatása is 

többek között a COX-enzim aktivitás gátló hatására vezethető vissza [Steenkamp és 

mtsai 2006]. 

1.1.3. Epilobium készítmények 

A kedvező tapasztalatok és az egyértelmű fitoterápiás, szakirodalmi ajánlások 

ellenére az Epilobium fajok egyike sem hivatalos az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph. 

Eur. 6.), ESCOP monográfiával nem rendelkezik. Jelenlegi gyógyászati felhasználásuk 

nem sokban tér el a nagy múltra visszatekintő, tradicionális alkalmazástól. Az 

Epilobium teáját, készítményeit prosztatagyulladás és jóindulatú prosztata 

megnagyobbodás esetén javasolják a gyógyszeres kezelés kiegészítésére, illetve 

megelőző céllal. A füzike fajok közül a gyógyászatban leggyakrabban alkalmazott a 

kisvirágú füzike (Epilobium parviflorum Schreb.), de egyéb füzike fajok is 

használatosak ugyanezen indikációban.  

A világhálón történt -nem reprezentetív- felmérésünk alapján az Európai Unió 

országaiban átlagosan legalább három Epilobium készítmény (pl. gyógytea vagy 

táplálékkiegészítő) van forgalomban. Az Egyesült Államokban, Kanadában és 

Ausztráliában az Epilobium tartalmú készítmények száma ennél jóval több (7-10). 

Legjobb tudomásunk szerint Magyarországon öt cég foglalkozik „Kisvirágú füzike 

hajtás” vagy „Epilobii herba” tartalmú készítmény vagy tea forgalmazásával. A legtöbb 
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készítmény nem kizárólag egy füzike faj drogját, hanem általában több Epilobium faj 

keverékét tartalmazza. Ennek oka, hogy az előállításhoz szükséges növényanyag több 

mint 80%-át begyűjtésből fedezik, egyes füzike fajok első ránézésre pedig nagyon 

hasonlóak. A magyarországi nyersanyag minőségi vizsgálatával a Gyógynövénykutató 

Intézet foglalkozik. Gyógyszerkönyvi cikkely hiányában a Gyógynövénykutató Intézet 

minőségi előíratot készített a droggal kapcsolatban, aminek alapján, a gyógynövény 

drogot az Epilobium parviflorum Schreb. virágzás kezdetén gyűjtött, a csúcsi virágok 

alatt 30cm-rel levágott és megszárított, leveles, virágos, terméses hajtása képezi. A drog 

az alábbi kisvirágú fajokat is tartalmazhatja: Epilobium roseum Schreb., Epilobium 

montanum L., Epilobium lanceolatum L., Epilobium tetragonum L., Epilobium collinum 

L., Epilobium adenocaulon L.,   Epilobium obscurum Schreb. A drog maximum 2%-ban 

tartalmazhat idegen növényi részeket, köztük a drogforrásként fel nem sorolt Epilobium 

fajok részeit. Ide tartoznak:  Epilobium angustifolium L., Epilobium hirsutum L., 

Epilobium dodonaei Vill. (védett faj). Az előírat a különböző fajokhoz tartozó növényi 

részek azonosítására gondos, makro- és mikromorfológiai vizsgálatokat ír elő, a fajok 

megtévesztően hasonló külső megjelenése miatt. A tisztasági vizsgálatok elvégzésén túl, 

a β-szitoszterol vékonyréteg-kromatográfiás azonosítása és a flavonoid tartalom 

meghatározása javasolt. A Gyógynövénykutató Intézet „Epilobii herba” drogra 

vonatkozó minőségi előiratát a dolgozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 Érdemes megjegyezni, hogy az egyre megbízhatóbb fito-analitikai eljárásoknak 

köszönhetően egyes kemotaxonómiai marker vegyületek kimutatása is segítséget 

nyújthat a kérdéses fajok botanikai azonosításában. Ilyen kemotaxonómiai bélyegként 

szolgálhatnak az Epilobium nemzetség esetében a flavonoidok [Ducrey és mtsai 1995, 

Denford 1980], melyek vizsgálata különösen porított drog azonosítása során hasznos 

kiegészítője lehet a mikromorfológiai elemzésnek. 
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1.2. Gyógynövények a prosztata megnagyobbodás kezelésében  

1.2.1. A prosztata szerepe, elhelyezkedése, felépítése 

A prosztata (más néven: dülmirigy) 

a férfi belső nemi szervek közé tartozó, 

gesztenye nagyságú szerv, amely az 

ondófolyadék termelésében és 

raktározásában játszik elsődleges szerepet. 

A prosztata tevékenységének köszönhetően 

10-30%-kal bővül az ondóhólyagok által 

termelt spermiumfolyadék térfogata. A 

prosztata a végbél előtt helyezkedik el, 

alapjával a húgyhólyag alsó részéhez 

illeszkedve. A húgycső kezdeti része 

ferdén átfúrja, így a mirigy jobb és bal 

lebenyre illetve középső lebenyrészre 

osztható (2. ábra). 

A prosztata állománya tubulo-alveoláris 

mirigyekből áll, melyek kis vezetékeken 

keresztül ürítik terméküket a prosztatában 

futó húgycsőbe. A mirigyek közt 

simaizom-hálózat van, ami a 

mirigytartalom kipréselésében, valamint a 

vizeletürítés szabályozásában játszik szerepet [Aros, Röhlich, Somogyi, Teichmann 

2000; Donáth 1985]. A prosztata sejtes felépítésében dominálnak a kötőszöveti 

(fibroblaszt) sejtek és a simaizom sejtek, kisebb mértékben a hám-, ideg- és 

fehérvérsejtek (e.s. T-limfociták). Funkcionálisan a legfontosabb szerepe a 

hámsejteknek van, ezek három típusba sorolhatók: laphám (bazális epitél), mirigyhám 

(luminális epitél), és belső elválasztású mirigysejtek (endokrin epitél). A laphám 

sejteken nincsenek androgénreceptorok, belőlük differenciálódnak az androgén-

érzékeny mirigysejtek, melyek az ondófolyadék és a PSA (Prostate Specific Antigen) 

termeléséért felelősek. A belső elválasztású mirigysejtek pedig számos peptid (pl.: 

2. ábra:  

A prosztata elhelyezkedése és felépítése 
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szomatoszatin, kalcitonin, neurotenzin) termelése révén szabályozó szerepet töltenek be 

a prosztata működésében [Novara és mtsai 2006]. A prosztata fejlődése és működése a 

nemi hormonok (androgének, ösztrogének) közvetett, a növekedési faktorokon (FGF, 

IGF, EGF, VEGF, TGF-α/β) keresztül kifejtett szabályozása alatt áll. A 

hormonháztartás változásai hosszútávon a prosztata működésének megváltozásához 

vezethetnek. 

1.2.2. A jóindulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) 

 A prosztata igen érzékeny a szervezet bármilyen endokrin, parakrin tényezőinek 

megváltozására és fogékony a fertőzésekre. Igen gyakori, gyulladással, ödémával járó, 

legtöbbször bakteriális fertőzés okozta kórképeit összefoglaló néven prosztatitisznek 

nevezzük [Pavone-Macaluso 2007]. Viszonylag nagy arányú a prosztata daganatos 

megbetegedése, a prosztatarák is, amely időben felismerve jó hatásfokkal kezelhető. Az 

előfordulás gyakoriságát tekintve azonban -a prosztatitiszt és a prosztatarákot is 

megelőzve- a jóindulatú prosztata megnagyobbodás áll az élen. Statisztikai adatok 

szerint prevalenciája a 60 év feletti férfiak esetében több mint 50%, 70 év felett több 

mint 60%, 80 év felett pedig már a férfiak 90%-a érintett. A betegség megjelenése 

korfüggő és egyértelmű összefüggést mutat az időskori androgén-ösztrogén egyensúly 

felborulásával [Corica és mtsai 2000; Brawley 2003; Thorpe és Neal 2003; Debes és 

Tindall 2002]. Ez a hormonális aránytalanság (relatív ösztrogén túlsúly és androgén 

hiány) több tényezővel magyarázható. Az érett korban jellemző elhízás, a perifériás 

zsírszövetben termelődő aromatáz enzim megszaporodásához vezet. Az aromatáz 

katalizálja a androgén → ösztrogén átalakulást (androszténdion → ösztron és 

tesztoszteron → 17β-ösztradiol), így hozzájárul az ösztrogénszint emelkedéséhez. 

Emellett, szerepe lehet a tesztoszteront szállító szexuálhormon-kötő globulin (SHBG) 

emelkedett koncentrációjának és nem utolsó sorban a GnRH és LH hormonok csökkent 

szekréciójának is. A szakirodalom megemlít néhány potenciális hajlamosító tényezőt is, 

mint például a zsírban gazdag étrend, alkoholfogyasztás vagy a genetikai hajlam [Prins 

és Korach 2008; Vermeulen 2000; Thorpe és Neal 2003]. 

 

A BPH patomechanizmusa rendkívül komplex, a mai napig nem teljesen 

tisztázott folyamat. Sok tényezőjében azonos a prosztatarák kórfolyamatával [Debes és 

Tindall 2002; Brawley és Parnes 2000; Auerbach 2006; Kelloff és mtsai 2001; Klein 
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2005]. A hormonális egyensúly megbomlása komplex mechanizmusok révén 

befolyásolja a dülmirigy sejtháztartását. Kulcsfontosságú szerepet játszik a prosztatában 

is megtalálható, 5α-reduktáz enzim, amely a tesztoszteront az aktív dihidro-

tesztoszteronná (DHT) alakítja. Az 5α-reduktáz aktivitása a hipertrófiás szövetben több 

mint hétszerese az egészséges prosztatában mutatott aktivitásnak [Lee és Peehl 2004]. A 

DHT androgén receptorokon hatva befolyásolja egyes transzkripciós faktorok 

működését, ezáltal bizonyos növekedési hormonok termelődését. A legújabb ismeretek 

szerint az ösztrogének hatásmechanizmusa hasonló, attól függően, melyik 

ösztrogénreceptor típushoz kötődnek (α vagy β) [Prins és Korach 2008; Luo és mtsai 

2008]. A növekedési hormonok komplex parakrin és autokrin folyamatokon keresztül 

módosítják a prosztata sejtjeinek működését, serkentik a sejtproliferációt. A 

megváltozott sejtháztartás következtében a prosztata szövetébe fokozottan beáramló 

fehérvérsejtek indukálják egyes gyulladásos mediátorok megjelenését, ezáltal 

gyulladást, ödémát okoznak. A szakirodalom a kórfolyamatok közt említi továbbá a 

programozott sejthalál (apoptózis) elégtelen működését és az oxidatív stressz-

folyamatok túlzott jelenlétét is. Összegezve tehát, a BPH eddig igazolt, legfontosabb 

kóroki tényezői: hormonális változás, gyulladás, csökkent apoptózis és az oxidatív 

stressz [Lee és Peehl 2004; Mirone és mtsai 2006; Sciarra 2008]. A hipertrófiás 

prosztata szövetében végbemenő molekuláris változásokat a 2. táblázat foglalja össze. 
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2. táblázat: BPH-ban megfigyelt molekuláris változások 

Hormonok  Növekedési faktorok 

5α-reduktáz aktivitás ↑ FGF-1, -2, -7, -9 ↑ 

17β-hidroxiszteroid-dehidrogenáz aktivitás ↑ HIF-1 ↑ 

Sejtmag androgénreceptorok száma ↑ IGF-2 ↑ 

Androgén receptor aktivátor fehérjék ↑ IGF receptorok ↑ 

VEGF ↑ 
Androgén receptor gátló fehérjék ↓ 

IGF down-regulátorok ↓ 

Citokinek Egyéb 

IL-1α ↑ MAP kinázok  ↑ 

IL-2 ↑ ACE aktivitás ↑ 

IL-4 ↑ Thrombospondin-1 ↓ 

IL-8 ↑ 

IL-15 ↑ 

IL-17 ↑ 

D vitamin 1α-hidroxiláz aktivitás ↓ 

↑: Növekvő mennyiség és/vagy aktivitás; ↓: Csökkenő mennyiség és/vagy aktivitás 

FGF: Fibroblast Growth Factor; HIF: Hypoxia Induced Factor;  

IGF: Insulin-like Growth Factor; VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor; IL: Interleukin; 

MAP: Mitogenic Activated Protein; ACE: Angiotensin Concverting Enzyme 

[Lee és Peehl 2004] 

 

A BPH tünetei  

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) statikus és dinamikus tüneti 

háttérrel jellemezhető. A statikus tünet a prosztata húgycsövet övező (transurethralis) 

simaizom sejtjeinek burjánzása, ezáltal a prosztata megnagyobbodása. A dinamikus 

tünet a simaizom-szövet fokozottabb izomtónusát jelenti. Ezek az okok a betegek 30-

40%-ánál az ún. alsó húgyúti tünetegyüttes (LUTS) megjelenéséhez vezetnek (3. 

táblázat). Megfelelő kezelés hiányában a tünetek súlyosbodnak, járulékos fertőzéshez 

vagy akár veseelégtelenséghez is vezethetnek [Thrope és Neal 2003]. 

 



Irodalmi áttekintés__ 
 

 20 

3. táblázat: Az alsó húgyúti tünet együttes (LUTS) összetevői 

Vizeletürítési tünetek Vizelettárolási tünetek 

� nehezen induló vizelet 

� vékony vizeletsugár (<10mL/s) 

� a nem teljes kiürülés érzete 

� elhúzódó vizelés 

� vizelet elakadás 

� vizeletcsepegés 

� gyakori vizelés 

� sürgető vizelési inger 

� éjszakai vizelés 

� inkontinencia 

� utócsepegés 

[Thrope és Neal 2003] 

 

 A BPH diagnózisa 

 A kóros állapot felismerése nem minden esetben egyszerű. A biztos diagnózis 

felállítása több lépcsős folyamat. Természetesen a fertőzés és a prosztatarák 

lehetőségének kizárása elsődleges a diagnosztikai eljárás során. Ez utóbbi, a daganatos 

és nem daganatos sejtek gén- és fehérje termelése között megfigyelhető különbségek 

korszerű vizsgálatával történhet (pl. SELDI alapú genomika vagy proteomika). Ismerni 

kell továbbá, a beteg életvitelét, kórtörténetét, és tüneteinek saját, szubjektív 

megítélését. Célzott urológiai és vérszérum-vizsgálat után ún. urodinamikai mérésekből 

lehet következtetni a hólyag és a húgycső állapotára. A PSA, a SHBG, és egyes 

gyulladásos mediátorok emelkedett szintje a szérumban gyanúra adhat okot. Ha mindez, 

a LUTS tünetcsoporthoz tartozó tünetek valamelyikével vagy azok közül többel is 

párosul, akkor elég bizonyos, hogy fennáll a kóros folyamat. Vannak betegek, akik 

emelkedett PSA szint és hipertrófiás prosztata mellett sem panaszkodnak sokáig 

kellemetlen tünetekre.  

 Az Amerikai Urológiai Társaság (AUA) egyezményes pontrendszert dolgozott 

ki a BPH-ban szenvedő betegek állapotának felmérésére. A pontrendszer az ún. IPSS 

(International Prostate Symptom Score) 0-tól 35 pontig terjed. A pontozás nagyrészt a 

betegek tüneteinek saját, szubjektív megítélésén alapul, mégis nagy hatékonysággal 

alkalmazható a betegség stádiumának megítélésére [Thrope és Neal 2003; Novara és 

mtsai 2006]. Az IPSS kérdőívet a dolgozat 2. számú melléklete tartalmazza.   
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A BPH kezelése 

Még egy évtizeddel ezelőtt a jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezelése 

drasztikus hormonterápiából („gyógyszeres kasztráció”) vagy a hipertrófiás szövetrész 

műtéti eltávolításából állt. A súlyos mellékhatások valamint a műtéttel járó kockázatok 

és szövődmények egy korszerűbb gyógyszeres terápia kidolgozását indokolták. Az 

összetett kórfolyamatból adódóan a kezelés több támadásponton történhet. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a BPH kezelésében – a betegség 

stádiumától függően - elsődlegesen választandó szerek az 5α-reduktáz inhibitorok (pl.: 

finasteride, dutasteride), melyek a statikus tünetek mérséklődését eredményezik, azaz a 

sejtproliferációt visszaszorítva csökkentik a prosztata tömegét [Hutchison és mtsai 

2007; Romics 2007; Hieble 2004; Boyle és mtsai 2004; Melcangi és mtsai 1998; 

Weisser és Krieg 1998; Faragalla és mtsai 2003; Lesuisse és mtsai 2001; Andriole és 

mtsai 2005]. Másik gyakran alkalmazott gyógyszercsoport az α1-adrenerg-receptor 

antagonisták (pl.: prazosin, doxazosin, bunazosin, alfuzosin, tamsulosin, indoramin). 

Ezek mérséklik a prosztatában és a húgycső falában található, szimpatikus beidegzésű 

simaizomsejtek kontrakcióját, így enyhítik a BPH dinamikus tüneteit [Hutchison és 

mtsai 2007; Romics 2007; Novara, Galfano és mtsai 2006]. Több in vitro és in vivo 

kísérlet is alátámasztja az α1-adrenoceptor antagonisták apoptózist serkentő hatását is. 

Szintén a simaizmok tónusára hatnak a foszfodiészteráz (PDE) -inhibitor vegyületek 

(pl.: sildenafil, tadalafil, vardenafil), melyek terápiás alkalmazása ritkább. A klinikai 

vizsgálatok stádiumában van néhány aromatáz enzim gátló vegyület (pl.: atamestane), 

melyeket eddig elsősorban a mellrák terápiájában alkalmaztak. Néhány D-vitamin 

analóg is az érdeklődés fókuszába került növekedést gátló hatása miatt [Hieble 2004; 

Etreby 1993]. A hormonháztartást befolyásoló, GnRH (másnéven LHRH) antagonista 

cetrorelix szintén a klinikai kipróbálás stádiumában van, igen ígéretes eredményekkel 

[Debruyne 2008]. A hatékonyság mellett azonban, a gyógyszeres terápia számlájára 

írható nagy hátrány a kedvezőtlen mellékhatások jelentkezése, amit továbbra sem 

sikerült teljes egészében kiküszöbölni. A gyakorlatban már alkalmazott készítmények 

legnehezebben tolerálható mellékhatásai közé tartozik a drasztikus vérnyomás-

csökkenés, a szexuális funkciók zavara és a teljes impotencia [Novara, Galfano és mtsai 

2006; Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; Madersbacher, Marszalek és mtsai 2007; 

Rosen és mtsai 2005; Hieble 2004; Costa 2008]. Nem véletlen tehát, hogy a BPH 
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kezelésében egyre nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés és egyre népszerűbbek a 

kedvezőbb mellékhatás-profilú vagy mellékhatás-mentes gyógynövény alapú 

gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, táplálékkiegészítők. 

1.2.3. A BPH megelőzésében és terápiájában alkalmazott gyógynövények   

 A WHO pontosan megfogalmazott ajánlásban rögzítette a BPH kezelésében 

használható gyógyszerek klinikai vizsgálatának követelményeit. Legalább 12 hónapos, 

randomizált, dupla vakpróbás, multicenter klinikai vizsgálat elvégzése szükséges ahhoz, 

hogy megállapítható legyen a terápiás hatékonyság, és a biztonságos alkalmazhatóság. 

A növényi kivonatok csak kevés kivétellel felelnek meg ezen WHO ajánlásoknak, 

aminek egyik feltételezhető oka, hogy a fitoterápiás szerek gyártói ritkán tudják 

finanszírozni az igen költséges klinikai vizsgálatokat. A legnagyobb urológiai 

szervezetek (EAU, AUA, Német Urológiai Társaság) által kiadott BPH kezelési 

irányelvek az alapos klinikai vizsgálatok hiányában nem ajánlják a fitoterápiát 

önmagában. Ugyanakkor, az ígéretes eredmények tükrében az irányelvek további 

vizsgálatra érdemesnek találják a gyógynövény alapú szereket és javasolják a kiegészítő 

gyógynövény terápiát. Továbbá, elismerik a gyógynövény alapú készítmények óriási 

előnyét, a kedvező mellékhatás-profilt és a jó tolerálhatóságot [Madersbacher, 

Ponholzerés mtsai 2007]. A hivatalos álláspontoktól függetlenül az urológiai 

megbetegedések kezelésében alkalmaznak legnagyobb arányban gyógynövényeket, 

ezen belül pedig a BPH kezelése a modern fitoterápia egyik legjobb példája [Vitalone 

2003]. 

 A prosztata bántalmak gyógynövényes kúrájáról már az i.e. XV. századi 

Egyiptomban születtek feljegyzések és napjainkban is igen elterjedt a tradicionális, 

növényi kivonatok alkalmazása. Ez különösen igaz a jóindulatú prosztata 

megnagyobbodás esetén, hiszen Európában a kezelésben használható szerek skáláján a 

gyógynövény alapú készítmények aránya, országtól függően 50-90% között van 

[Capasso, Gaginella, Grandolini, Izzo 2003]. Hutchison et al. tanulmánya alapján a 

legnagyobb európai országok többségében az esetek több mint 10%-ában választják a 

gyógynövény alapú monoterápiát, elsősorban a BPH kezdeti stádiumának kezelésére 

(4. táblázat). 
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4. táblázat:  

A BPH kezelésében választott monoterápia 6 európai országban (2000 jan. és 2002 júl.) 

Kezelés FRA GER ITA POL ESP UK Mind 

Fitoterápia 25.3% 36.8% 3.5% 15.9% 10.5% - 15.6% 

α-blokkoló 71,8% 60.4% 91.0% 77.0% 85.9% 98.5% 79.2% 

5α-reduktáz 

gátló 
2.9% 2.8% 5.5% 7.2% 3.6% 1.5% 5.1% 

Vizsgált 

betegszám 
241 106 199 656 248 66 1516 

FRA: Franciaország, GER: Németország, ITA: Olaszország, POL: Lengyelország, 

ESP: Spanyolország, UK: Egyesült Királyság 

[Hutchison és mtsai 2007] 

 

A BPH megelőzésében és kezelésében leggyakrabban alkalmazott gyógynövény drogok 

közé tartozik a: 

Serenoa repens Bartram (fűrészpálma) érett termése, ami zsírsavakban gazdag, 

tartalmaz továbbá fitoszterolokat, szerves savakat, mono- és poliszacharidokat, 

illóolajokat, tanninokat és flavonoidokat. A lipofil kivonat hatékonyságát hosszú távú, 

klinikai vizsgálatok is igazolták. A kivonat csökkenti a BPH dinamikus és a statikus 

tüneteit egyaránt. Többek között, 5α-reduktáz gátló, COX-enzim gátló, androgén 

receptor antagonista és α-adrenerg antagonista hatását igazolták. Mellékhatásként enyhe 

gasztrointesztinális tüneteket észleltek [Maccagnano és mtsai 2006; Capasso, Gaginella, 

Grandolini, Izzo 2003; Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; Steenkamp 2003; 

Dedhia és McVary 2008; Habib és Ross 2003]. 

Pygeum africanum Hook (Prunus africanum, Ph. Hg. VIII) (afrikai szilvafa) 

kérge, amely nagy mennyiségben tartalmaz fitoszterolokat, triterpéneket, pentaciklusos 

savakat, hosszú szénláncú alkoholokat, zsírsavakat. Kivonata elsősorban a BPH 

dinamikus tüneteit enyhíti, de hatásmechanizmusa még nem teljesen tisztázott. 

Gyulladáscsökkentő hatása feltételezhető, 5-lipoxigenáz enzim gátló aktivitása által. 

Eddigi tapasztalatok alapján enyhe fejfájás és gasztrointesztinális tünetek felléphetnek 

hosszú távú alkalmazása során, de további klinikai vizsgálatok szükségesek az 

alkalmazhatóság megállapítására [Capasso, Gaginella, Grandolini, Izzo 2003; Cristoni 
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és mtsai 2000; Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; Steenkamp 2003; Dedhia és 

McVary 2008]. 

Hypoxis rooperi L. (ormányliliom) gyökértörzse, melynek jellemző vegyületei a 

lignánok és a fitoszterolok. Több, hosszú távú klinikai vizsgálat is bíztató 

eredményekkel szolgál a drog hatékonyságát illetően. Jól tolerálható a betegek számára 

[Capasso, Gaginella, Grandolini, Izzo 2003; Madersbacher, Ponholzerés mtsai 2007; 

Dedhia és McVary 2008]. 

Urtica dioica L. (nagy csalán) gyökere, melynek jellegzetes komponensei a 

poliszacharidok, lektinek, fitoszterolok, lignánok, zsírsavak és egy hidroxi-kumarin, a 

szkopoletin. Alkoholos kivonatából készült gyógyszerek a BPH korai stádiumában 

enyhítik a kellemtelen alsó húgyúti tüneteket. A hatóanyag és a hatásmechanizmus még 

nem teljesen tisztázott. In vitro kísérletek igazolták, hogy a csalán gátolja az aromatáz-, 

a COX- és a lipoxigenáz enzimek aktivitását, továbbá lecsökkenti a tesztoszteron 

szérumfehérjéhez (SHBG) történő kötődését. Eddig mindössze egy hosszútávú klinikai 

vizsgálat igazolta jótékony hatását. Igen gyakran kombinálják egyéb 

gyógynövényekkel. Mellékhatásként enyhe emésztési problémák, kiütések 

jelentkezhetnek, de általában jól tolerálható [Capasso, Gaginella, Grandolini, Izzo 2003; 

Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; Steenkamp 2003]. 

Cucurbita pepo L. (közönséges tök) magjának olaja, mely elsősorban 

zsírosolajat, zsírsavakat, γ-tokoferolt és nagy mennyiségben különféle szterolokat 

tartalmaz. Jótékony hatását a WHO előírásoknak megfelelő klinikai tesztben igazolták, 

azonban hatásmechanizmusa nem tisztázott. A BPH korai stádiumában enyhíti a 

tüneteket, de nem fordítja vissza a kórfolyamatot. Mellékhatása eddig nem ismert 

[Capasso, Gaginella, Grandolini, Izzo 2003; Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; 

Steenkamp 2003]. 

Secale cereale Bieb. (közönséges rozs) pollenjéből különleges eljárással készült 

kivonat, melynek sejtproliferációt gátló és simaizom-relaxáns hatását in vitro 

kísérletekben igazolták. Állatkísérletes modellen megfigyelték hogy a rozspollen 

befolyásolja az androgén metabolizmust. A drog alkalmazhatóságára csak rövid távú 

klinikai tapasztalatok alapján következtethetünk. Eszerint, a kivonat alkalmas korai 

stádiumú BPH-ban a tünetek enyhítésére. Jól tolerálható, mellékhatás-mentes [Capasso, 
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Gaginella, Grandolini, Izzo 2003; Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; Steenkamp 

2003; Dedhia és McVary 2008; Macdonald és mtsai 1999]. 

 

Epilobium parviflorum Schreb. (kisvirágú füzike) 

virágos hajtása (3. ábra) nagyon rég óta tradicionális 

gyógyszere a prosztata bántalmaknak. Gyógytea 

vagy táplálék-kiegészítő formájában jó néhány 

Epilobium készítmény forgalomban van, azonban a 

füzike fajokkal kapcsolatos ismereteink nagyrészt 

népgyógyászati tapasztalatokon alapulnak. A csekély 

számú, megbízható in vitro kísérlet alapján az 

Epilobium fajok tudományos megítélése gyenge, így 

a klinikai tanulmányok is megalapozatlanok. 

Mindeddig nem végeztek hosszú távú klinikai 

vizsgálatokat egyik fajjal kapcsolatban sem.  

 Jelen értekezés kísérletes munkát tárgyaló része újabb információkkal kíván 

hozzájárulni a füzike fajokkal kapcsolatos ismeretekhez. Bővebb szakirodalmi 

áttekintés az Epilobium fajok, elsősorban az Epilobium parviflorum Schreb. feltételezett 

hatásmechanizmusáról az 1.1. fejezetben olvasható.  

 

1.2.4. Potenciális hatóanyagcsoportok 

A BPH kezelésében használt gyógynövények, drogok hatóanyag-összetételében 

joggal kereshető hasonlóság. Általánosan megállapítható, hogy mindegyik tartalmaz 

egy vagy többféle fitoszterolt, triterpéneket, különböző polifenolokat, hosszú szénláncú 

alkoholokat és zsírsavakat. Mint minden komplex növényi kivonat esetében 

feltételezhető, hogy ezen komponensek között is additív és/vagy szinergista  

kölcsönhatás  áll fenn, azonban a szakirodalom a polifenolok és a fitoszetrolok (es. β-

szitoszterol) aktív szerepét hangsúlyozza leginkább [Capasso, Gaginella, Grandolini, 

Izzo 2003; Madersbacher, Ponholzer és mtsai 2007; Steenkamp 2003; Dedhia és 

McVary 2008]. 

3. ábra:  

Epilobium parviflorum 
Schreb. 
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Polifenolok 

A polifenol vegyületek élettani hatása az emberi szervezetre régóta képezi 

komoly kutatás tárgyát. Élelmezéstudományi és farmakológiai vizsgálatok 

eredményeként derült fény egyes polifenolok adsztringens (es. tanninok), 

antibakteriális, gomba- és vírusellenes, gyulladáscsökkentő, allergiacsökkentő, érfal-

védő, tumorgátló, antiproliferatív, fájdalomcsillapító, sőt nyugtató hatására is. 

[Duchowicz és mtsai 2008; Walle és mtsai 2007; Harborne és Williams 2000;]. A 

felsorolt hatások többségének hátterében a polifenolos vegyületek enzimműködést 

befolyásoló -legtöbbször gátló-, illetve antioxidáns tulajdonsága áll. Lee és munkatársai 

eredményei alapján a zöld tea polifenolok többsége indukálja a drogmetabolizáló 

enzimrendszer II. szakaszának egyes enzimeit, valamint felerősíti az endogén 

antioxidáns védelemben központi szerepet játszó enzimeket (pl. szuperoxid dizmutáz, 

kataláz, glutation-peroxidáz) [Lee és mtsai 1995]. Ugyanakkor, bizonyos enzimekre 

kifejezett gátló hatást gyakorolnak [Shimmyo és mtsai 2008; Lin és mtsai 2001; Pietta 

2000; Harborne és Williams 2000; Bail és mtsai 1998; Noreen és mtsai 1998]. A 

flavonoidok enzimműködést módosító hatására szerkezet-hatás összefüggéseket is 

találtak. A flavonoid aglikonok általában kifejezettebb hatással rendelkeznek, mint 

glikozilált formáik. [Montoro és mtsai 2005; Bail és mtsai 1998; Shimmyo és mtsai 

2008]. A polifenolok által in vitro működésükben módosított enzimeket az 5. táblázat 

mutataja be. 
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5. táblázat: A polifenolok által működésükben módosított enzimek 

Enzim Katalizált folyamat Szerepe 

Indukció 

Glutation-S-transzferáz 
elektrofil vegyületek 

konjugációja glutationnal 

Glutation-reduktáz 
Redukált glutation 

regenerálása 

Biotranszformációban 

 

Glutation-peroxidáz  
H2O2 és organikus 

peroxidok bontása 

Szuperoxid dizmutáz 
Szuperoxid anion 

eliminálása 

Kataláz H2O2 eliminálása 

ROI-ek enzimatikus 

eliminálásában 

Gátlás 

Ciklooxigenáz 

Lipoxigenáz 
Arachidonsav oxidáció Gyulladásos folyamatban 

Protein-kináz C 
Szignáltranszdukció: 

fehérje foszforiláció 

NO-szintáz 
Szignáltranszdukció: 

NO szintézis 

Jelátvitelben 

 

Aromatáz 
androszténdion → ösztron 

tesztoszteron → ösztradiol 

17-β-hidroxiszteroid 

dehidrogenáz 
ösztron → ösztradiol 

5-α-reduktáz 
tesztoszteron → 

dihidro-tesztoszteron 

Szteroid metabolizmusban 

* Xantin-oxidáz xantin oxidáció Nukleotid anyagcserében 

* NADPH oxidáz 
NADPH donorú 

elektrontranszfer 
ROI termelésben 

BACE-1 amiloid β peptid szintézise Alzheimer kórban 

* Működésük során reaktív oxigén intermedierek szabadulnak fel 

[Lee és mtsai 1995; Lin és mtsai 2001; Pietta 2000; Harborne és Williams 2000; Bail és 

mtsai 1998; Shimmyo és mtsai 2008] 
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Az alacsony redoxpotenciálnak köszönhetően a polifenolok többsége közvetlen 

antioxidánsként (H-donorként, gyökfogóként) viselkedik egyes molekuláris szintű 

reakciókban, megelőzve így az oxidatív károsodásért felelős reaktív oxigén 

intermedierek (ROI) túlzott mértékű képződését [Javanmardi 2003]. A polifenolok 

esetében a gyökfogó hatás általában a szabad hidroxil csoportok számával egyenes 

arányban nő, valamint a C-gyűrűben található kettős kötések általában tovább növelik 

az antioxidáns kapacitást [Berg 2000; Pietta 2000; Harborne és Williams 2000; Montoro 

és mtsai 2005,  Urso  és Clarkson 2003; Takahama 1985].  

Néhány polifenol esetében közvetett antioxidáns hatásról is beszélhetünk. Ez alatt 

olyan mechanizmusok értendők, amelyek megóvják, vagy felerősítik a szervezet 

endogén, antioxidáns, védekező reakcióit, így közvetett módon csökkentik ROI-ek 

képződését. Ilyen mechanizmus végbemehet antioxidáns enzimek imindukcióján (pl. 

szuperoxid-dizmutáz, kataláz), enzimgátláson (pl. xantin-oxidáz, NADPH-oxidáz) vagy 

kelátképzésen keresztül.  Ez utóbbira példa, hogy sok flavonoid kelátként köt meg (4. 

ábra) a szervezetben nyomelemként előforduló fémionokat (pl. Fe2+, Cu+), amelyek 

közismerten a szabadgyök-termelő redox reakciók (pl. Fenton, Haber-Weiss) 

katalizátorai, valamint a legtöbb ROI termelő oxidorduktáz enzin (flavoprotein) 

alkotóelemei [Pietta 2000; Harborne és Williams 2000; Montoro és mtsai 2005]  

O

O

OH

OH

OH

OH

Men+

Men+

Men+

A C

B

 

4. ábra: A flavonoidok kelátképzésének mechanizmusa  

(Men+: fémion) 
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Fitoszterolok 

A fitoszterolok, másnéven növényi szterolok a terpenoidokból képződő 

másodlagos anyagcsere-termékek. Olyan szteránvázas vegyületek, amelyek hosszabb 

izoprenoid oldalláncot tartalmaznak a C17 helyen. Az emberi szervezetben található 

koleszterinhez hasonlóan, általában a növényi sejtek membránalkotó-elemei. 

Zsírosolajokban, valamint lipidekben gazdag növényi részekben (pl. magok) nagyobb 

mennyiségben fordulnak elő. Szerkezetüktől függően nagyon változatosak lehetnek. 

Leggyakrabban előforduló képviselői a: β-szitoszterol, kampeszterol, sztigmaszterol (5. 

ábra).  

 

 

5. ábra: A koleszterin és néhány fitoszterol kémiai szerkezete 

 

Számos kísérletben igazolták, hogy a fitoszterolok szerepet játszanak az 

arterioszklerózis és a hormonfüggő proliferatív elváltozások (pl. BPH, mellrák, 

prosztata rák, végbélrák) megelőzésében [Fassbender és mtsai 2008; Awad és Fink 

2000; Berges és mtsai 1995]. A hatás mechanizmusát Awad és munkacsoportja igen 

sokrétű in vitro tesztekben vizsgálta. Feltételezhetően, a fitoszterolok koleszterinhez 

hasonló szerkezetüknél fogva, képesek beépülni a sejtmembránba, aminek 

következménye a sejtmembrán homeosztázisának megváltozása. Megfigyelték, hogy a 
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fitoszterolok hatására lecsökken egyes membránhoz kötött enzimek (pl. a prosztatában 

is megtalálható 5α-reduktáz és aromatáz) működése, ami megmagyarázhatja a 

hormonháztartásra gyakorolt hatást és a hormonfüggő daganatok megelőzését.  A 

membránba történő beépülés a membránproteinekhez kötődő egyes jelátviteli utak 

megváltozásával, illetve a Na+/K+-ATP-áz ioncsatornák aktivitásának csökkenésével is 

jár, ezáltal mérséklődik a proliferálódó sejtek anyagcseréje és ez pro-apoptikus hatást 

eredményezhet [Hac-Wydro és mtsai 2007; Awad és Fink 2000; Awad és mtsai 1998]. 

Még egy membránhoz köthető funkció, az arachidonsav metabolizmus gátlását figyelték 

meg fitoszterolok hatására, ami alapján gyulladáscsökkentő és trombocitaaggregáció-

gátló hatásuk szintén feltételezhető [Backhouse és mtsai 2008]. A fitoszterolok 

preventív szerepe az arterioszklerózis kialakulásában azzal magyarázható, hogy 

csökkentik a koleszterin vízoldékonyságát, ezáltal bélrendszerből történő felszívódását, 

valamint antiproliferatív hatást fejtenek ki a vaszkuláris simaizom-sejtekre, ezáltal 

csökkentve a szklerotikus plakkok kialakulását az érfalon. Ezeket a hatásokat 

legkifejezettebben a β-szitoszterol alkalmazása során figyelték meg [Awad és mtsai 

2001; Christiansen és mtsai 2003]. 
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2. Anyagok és módszerek 

2.1. Vizsgált növényi minták 

 A vizsgálatokhoz saját termesztésű és begyűjtött Epilobium mintákat 

használtunk.  

Termesztett növények:  

Epilobium parviflorum Schreb., Epilobium roseum Schreb., Epilobium montanum L. A 

termesztéshez a szaporítóanyagot a Vácrátóti Botanikus Kert biztosította számunkra. A 

növények termesztése a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar 

soroksári tankertjében (2004-2005), valamint az Országos Mezőgazdasági Minősítő 

Intézet tordasi kertjében (2005-2006) történt. 

Gyűjtött növények:  

Epilobium tetragonum L. (Mátra, Sárhegy, 2006), Epilobium montanum L. (Mátra, 

Kékestető, 2006). Az Epilobium angustifolium L. minta erdélyi begyűjtésből 

származott, Prof. Dr. Csedő Károly nagylelkű felajánlásából. 

 

A drogot minden növény esetében a virágzás kezdetén gyűjtött, a csúcsi virágok alatt 

kb. 30cm-rel levágott és megszárított, leveles, virágos, terméses hajtása képezte. 

2.2. Kémiai reagensek, sejtkultúrák 

A kivonatok készítéséhez használt oldószereket (aceton, n-hexán, etanol) a 

Molar Chemicals Kft.-től szereztük be. A botanikai vizsgálatokhoz használt kálium-

hidroxidot a Sigma-Aldrich Kft.-től, a glicerint a Molar Chemicals Kft.-től vásároltuk. 

A kvantitatív fitoanalitikai vizsgálatokhoz használt hexametilén-tetramint, alumínium-

klorid reagenst, pirogallolt és Folin reagenst a Sigma-Aldrich Kft-től vásároltuk, a többi 

oldószer és reagens a Molar Chemical Kft.-től származott. A vékonyréteg-

kromatográfiás vizsgálatokhoz használt Kieselgel rétegeket a Merck cég forgalmazza. 

Az eluensek a Molar Chemical Kft.-től származtak, a reagenseket a Sigma-Aldrich Kft.-

től vásároltuk. A HPLC-MS és GC-MS vizsgálatokban használt minden oldószer és 

referencia vegyület HPLC minőségű volt és a Sigma-Aldrich Kft.-től származott. A 

szilárd fázisú extrakcióhoz használt oszlopokat és a szűréshez használt 

membránszűrőket a Supelco cégtől vásároltuk. Az antioxidáns vizsgálatokhoz használt 
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ABTS (2,2’-azino-bisz-(3-etilbenztiazolin-6-szulfonsav) reagenst a Fluka–Biochemika 

cégtől vásároltuk, a DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) reagenst, a kálium-perszulfát 

reagenst, a Trolox (5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxyl acid) reagenst és az 

aszkorbinsavat a Sigma-Aldrich Kft.-től szereztük be. A sejtvédő hatás vizsgálatához, a 

lipid-peroxidáció gátló hatás vizsgálatához, a receptorgátló hatás vizsgálatához és az 

aromatáz enzim gátló hatás méréséhez használt reagensek és oldószerek a Sigma-

Aldrich Kft.-től származtak. A propil-gallátot a Fluka cégtől, az alamarBlue reagenst az 

AbD Serotec cégtől szereztük be. A COX enzim gátló hatás vizsgálatához használt 

tesztrendszert a R&D Systems cégtől vásároltuk. 

A sejtvédő hatás mérésében használt humán fibroblaszt sejteket (143RB 

sejtvonal) a King’s College London, Farmakognózia kutatócsoportja bocsátotta 

rendelkezésünkre. A COX-gátló hatás vizsgálatához használt humán makrofág sejteket 

(RAW 264.7 sejtvonal) a University of Greenwich, Medway School of Science, Kémiai 

és Gyógyszerészeti Intézetétől kaptuk. A receptorgátló hatás tesztelésében használt, 

génállományukban módosított élesztőgomba sejtek eredetileg Dr. P. Sumpter 

laboratóriumából (Brunle University, Uxbridge, Middlesex, UK) kerültek a londoni 

King’s College egyetemre (School of Biomedical and Health Sciences: Division of 

Reproduction and Endocrinology), akik rendelkezésünkre bocsátották a sejteket. Az 

aromatáz gátló hatás vizsgálatához humán, koriokarcinomás placenta sejteket (JEG3) 

használtunk, amit a londoni St. Mary’s Kórház (St. Mary’s Hospital, Department of 

Endocrinology and Metabolic Medicine, Division of Medicine, Imperial College 

London) bocsátott a rendelkezésünkre. 

2.3. Botanikai azonosítás 

A megtévesztően hasonló megjelenésnek köszönhetően az eltérő Epilobium 

fajok megkülönböztetése nem egyszerű. Megbízható botanikai azonosításuk csak a 

makro- illetve mikromorfológiai bélyegek alapos vizsgálatát követően lehetséges. A 

füzike fajok közötti gyakori kereszteződés még inkább megnehezíti az azonosítást.  

A botanikai vizsgálatokat a begyűjtést követően, friss növényanyagon végeztük el.  
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Makromorfológiai vizsgálatok  

A makromorfológia vizsgálatok során a következő diagnosztikai bélyegek 

megfigyelése kapott hangsúlyt: 

- termet: magasság, szárhosszúság 

- virágok: méret, szín, virágképlet, sziromlevelek alakja, porzók és a bibe elhelyezkedése 

- levelek: méret, alak, levélállás, a szárhoz való kapcsolódás jellege, szőrözöttség 

- szár: elágazottság, szőrözöttség 

  

Mikromorfológiai vizsgálatok 

A vizsgálni kívánt növények vékonyabb szárrészeiből, lombleveleiből, szirom- és 

csészeleveleiből hosszában felvágott bodzabél közé fogva, szikével megfelelő 

vékonyságú keresztmetszetet készítettünk. A szöveti szerkezet vizsgálatához a szár-, 

lomblevél- és csészelevél metszetek esetében előderítés volt szükséges. Az előderítés 

során a metszeteket porceláncsészében, 0.5M kálium-hidroxid oldatban óvatosan 

felfőztük, majd a lúgoldatot leöntve a metszeteket desztillált vízzel többször átöblítettük. 

A lomblevelekből –és szükség szerint a nagyobb csésze- és sziromlevelekből- 5-

8mm2-es darabokat vágtunk ki, különös figyelemmel arra, hogy a levélszélről és a főér 

körüli szövettájról is készüljön preparátum. A kisebb csésze- és sziromleveleket 

egészben derítettük. A derítés során a lemezes szervek darabjait 0.5M kálium-hidroxiddal 

óvatosan felfőztük, majd desztillált vízzel átöblítettük. 

 

Értékelés 

A metszett és derített preparátumokat tárgylemezre cseppentett víz-glicerin (1:1) 

elegybe helyeztük és fedőlemezzel lefedve, fénymikroszkóppal  vizsgáltuk. A 

diagnosztikai bélyegként értékelt területeket fénymikroszkóppal csatolt 

fényképezőgéppel fotóztuk.  

A botanikai azonosítás során kulcsfontosságú diagnosztikai bélyegként szolgál a 

növények szárán, lomb- és csészelevelén található szőrképletek sűrű, kevésbé sűrű 

előfordulása vagy éppen hiánya. Ezek funkcióját (fedőszőr vagy mirigyszőr), formáját, 

hosszát és elhelyezkedését szintén fontos megfigyelni. A füzikék csésze- és sziromlevele 

egyaránt tartalmaz kalcium-oxalát rafidokat kisebb nagyobb mértékben, de legnagyobb 

mennyiségben a lomblevelekben fordul elő. Az azonosítást segíti a növény 
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lomblevelének nyálkatartalmú idioblaszt sejtjeiben található kalcium-oxalát 

rafidkristályok mérete, sejten belüli pozíciója és szerven belüli elhelyezkedése. A levélen 

meg kell figyelnünk a sztómák méretét, eloszlását a színi és fonáki epidermiszen, 

továbbá a levél epidermisz-sejtjeinek alakját (hullámos vagy kevésbé hullámos). 

Megvizsgálandó az apró magok alakja és mérete is, valamint a függelék jelenléte vagy 

hiánya. Árulkodó lehet továbbá, a sziromleveleken lévő papillák megléte vagy hiánya 

valamint a bibe osztottsága [Saukel 1982]. 

2.4. Kivonatok előállítása 

Vizes kivonat előállítása 

25g száraz, porított drogból 500ml forró, desztillált vízzel, 20 perces áztatási 

idővel forrázatot készítettünk. Szűrés után a kivonatot fénytől és levegőtől védve 

hagytuk kihűlni, majd a lehető leghamarabb lefagyasztottuk. Liofolizálással állítottuk 

elő a száraz kivonatot. Az így előállított kivonat szárazanyag-tartalma: 9.7±0.28g/100g 

száraz drog. 

 

Acetonos kivonat előállítása 

5g száraz, porított drogot 20ml vizes acetonnal (80% v/v aceton, 20% v/v víz) 40 

percig extraháltunk UH-fürdőben, a kivonatot leöntve, a műveletet további két 

alkalommal megismételtük. Az egyesített kivonatokat rotációs vákuumbepárló 

segítségével, csökkentett nyomáson, 50ºC hőmérsékleten oldószer-mentesítettük. Az így 

előállított kivonat szárazanyag-tartalma: 1.86±0.08g/100g száraz drog. 

 

Hexános kivonat előállítása 

5g száraz, porított drogot, 100 ml n-hexánnal extraháltunk Soxhlet készülékben, 

6 órán keresztül. A Soxhlet készülék hőforrása 70ºC hőmérsékletű vízfürdő volt. A 

hexános kivonatot rotációs vákuum-bepárló segítségével, csökkentett nyomáson, 45ºC 

hőmérsékleten oldószer-mentesítettük. Az így előállított kivonat szárazanyag-tartalma: 

0.018±0.02g/100g száraz drog. 

 

Az adott fitokémiai vagy in vitro vizsgálathoz szükséges mintákat a szárított 

kivonatokból állítottuk elő. 
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2.5. Fitokémiai vizsgálatok 

2.5.1. Flavonoidok VRK vizsgálata 

A flavonoidok HPLC analízisét megelőzően, a vizsgált Epilobium drogok 

acetonos kivonatainak flavonoid összetételét vékonyréteg-kromatográfiás (VRK) 

módszerrel vizsgáltuk.  

 

Vizsgált minták: Epilobium parviflorum Schreb. 

Epilobium angustifolium L. 

Epilobium tetragonum L. 

Epilobium roseum Schreb. 

Epilobium montanum L.  

 

A vizsgálathoz a száraz, acetonos kivonatokból metanollal készítettünk megfelelő 

töménységű (5 ± 1mg/ml) mintaoldatokat.    

 

Kromatográfiás körülmények 

Réteg: Kieselgel 60F254  

Kifejlesztő elegy: etil-acetát : hangyasav : jégecet : víz (100:11:11:26) 

Minta felvitel: Az öt különböző mintából 30µl-t, a referencia oldatból (miricitrin és 

hiperozid, 1mg/ml) 5µl mennyiséget csíkban vittünk fel a réteg startvonalára. 

 

Értékelés 

1. UV fénnyel (254 és 365nm) megvilágítva vizsgáltuk a réteglapokat. 

2. Naturstoff reagenssel (1%-os metanolos difenilbórsav-β-etilamin-észter) és 

polietilén-glikol reagenssel lepermeteztük a rétegeket, majd szabad szemmel és 

UV fénnyel megvilágítva is vizsgáltuk a rétegeken található foltok színét, 

intenzitását és elhelyezkedését (retenciós faktorát, Rf). 

2.5.2. A vizes és acetonos kivonatok összehasonlítása HPLC módszerrel 

Az Epilobium drogok tradicionális és mai napig legáltalánosabb felhasználási 

formája a vizes forrázat, azaz a gyógytea. Ezért célszerűnek találtuk megvizsgálni, 

mennyiben tér el a drog vizes kivonatának összetétele az analitikai szempontból 
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könnyebben kezelhető, ugyanakkor polifenolokban dús acetonos (80% v/v) kivonat 

összetételétől. A kétféle kivonatot nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

módszerrel (HPLC) vizsgáltuk és ún. HPLC ujjlenyomatukat hasonlítottuk össze. Az 

optimális kromatográfiás rendszert kísérletes úton dolgoztuk ki.  

 

Vizsgált minták: E.  parviflorum vizes kivonat liofolizátuma 

E.  parviflorum száraz acetonos kivonata 

 

A száraz kivonatokból 70%-os (v/v) metanollal 0.5mg/ml koncentrációjú, homogén 

oldatokat készítettünk. A mintákat 0.20 µm pórusátmérőjű membránszűrőn (Acrodisc 

Nylon) szűrtük.  

 

Kromatográfiás rendszer 

� HPLC-DAD apparátus: Jasco UV-970 HPLC rendszer  

(bináris grádiens pumpa, gázmentesítő, diódasoros UV-detektor).  

� Oszlop:  5µm pórusméretű Supelcosil LC-18 oszlop (250x4.6mm)  

� Vizsgálati hőmérséklet: 25ºC 

� Áramlási sebesség: 1 ml/perc 

� Eluens: Acetonitril (ACN) – 2.5% (v/v) ecetsav 

� Grádiens elúció: 0.-7. perc: acetonitril – ecetsav (2.5%, v/v; pH 2.47) 10:90 (v/v); 7.-

8. percig: 12:88 (v/v)-re változik; 8.-33. percig: lineáris grádiens 100% (v/v) ACN 

arányig.  

� Detektálás: λ= 340 nm 

2.5.3. Epilobium polifenolok HPLC-MS/MS vizsgálata  

Az Epilobium mintákban található polifenolos komponenseket tandem 

tömegspektrometrás (MS/MS) detektorral kapcsolt, nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás módszerrel (HPLC) vizsgáltuk. A vizsgálatokban a növényi 

minták acetonos kivonatát használtuk. Az optimális kromatográfiás rendszert előzetes 

polifenol vizsgálatok tapasztalataira építve, kísérletes úton dolgoztuk ki.  

 

Vizsgált minták: Epilobium parviflorum Schreb.  

Epilobium angustifolium L.  
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Epilobium roseum Schreb. 

Epilobium tetragonum L. 

Epilobium montanum L.  

 

Mintaelőkészítés 

A HPLC vizsgálatot megelőzően a mintákat szilárd fázisú extrakcióval (SPE) 

tisztítottuk meg a kivonatban található növényi mátrixelemektől, illetve a nagy 

mennyiségű klorofilltól. Ezek a komponensek irreverzibilisen adszorbeálódhatnak a 

kromatográfiás oszlopon, ezzel csökkentve a mérés jel/zaj arányát és az oszlop 

élettartamát. A munkafolyamathoz 12 csonkos vákuum processzort (Lichrolut 

extrakciós egység, Merck) és speciális SPE mikro-oszlopot (LC-18, 500mg, 3ml, 

Supelco) alkalmaztunk. Az oszlopot 3ml HPLC tisztaságú metanollal, majd 3ml 2.5% 

(v/v) ecetsavval aktiváltuk. A száraz, acetonos kivonatokból HPLC tisztaságú 

metanollal 50ml-es törzsoldatot készítettünk. A törzsoldat 1.5ml-ét 3.5ml 2.5%-os (v/v) 

ecetsavval hígítottuk, majd homogenizálás után az oszlopra pipettáztuk (0.).  Az 

oszlopot először (1.) 1.5ml, ecetsavas metanol elegyével (metanol : 2.5% ecetsav - 70 : 

30), majd (2.) 1.5ml metanollal mostuk. A 0. és 1. eluálódott frakciókat azonos 

kémcsőbe gyűjtöttük és az oldatot 0.20µm pórusátmérőjű membránszűrőn (Acrodisc 

Nylon) szűrtük. Ezt a mintát használtuk a polifenolok HPLC vizsgálatához. A 2. frakció 

önálló HPLC vizsgálatával minden esetben meggyőződtünk arról, hogy az elúció után 

nem maradt az oszlopon detektálható mennyiségű polifenol komponens. 

 

Kromatográfiás rendszer 

� HPLC-DAD-MS/MS apparátus: 

Agilent 6410 típusú, tripla kvadrupólus MS-analizátorral csatolt Agilent 1100 HPLC 

rendszer (bináris grádiens pumpa, gázmentesítő, automata mintaadagoló, diódasoros 

detektor).  

� Oszlop:  5µm pórusméretű Supelcosil LC-18 oszlop (250x4.6mm)  

� Vizsgálati hőmérséklet: 25ºC 

� Áramlási sebesség: 1 ml/perc 

� Eluens: Acetonitril (ACN) – 2.5% (v/v) ecetsav 

� Grádiens elúció: 0. perc: acetonitril – ecetsav (2.5%, v/v; pH 2.47) 11:89 (v/v).  
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0.-20. percig: 21:79 (v/v)-re változik; 20.-25. percig: lineáris grádiens 41:59 (v/v) 

arányig; 25.-28. percig az acetonitril aránya 100%-ra (v/v) emelkedik.  

� UV detektálás: λ1= 340 nm és λ2= 260 nm hullámhosszon 

� UV spektrum rögzítése: 200-500 nm hullámhossz között 

� Elektrospray ionizáció (ESI) beállításai: Negatív ion üzemmód. 

Nitrogén gáz hőmérséklet: 350°C  

Gázáramlási sebesség: 9 l/perc  

Porlasztási nyomás: 45 psi 

Kapilláris feszültség: 4000V 

Fragmentor feszültség: 135V 

Rögzített tömeg (m/z) tartomány: 50-1600 (m/z) 

Ütköztetési energia: 10-60kV (a molekulaszerkezet függvényében változó). 

 

A vizsgálat eredményeként rögzített adatok: 

� HPLC-UV kromatogramok (260 és 340 nm hullámhosszon) 

� Detektált komponensek UV spektruma (200-500 nm) 

� Totál ion kromatogramok (TIC) 

� Detektált komponensek ütközés indukálta disszociációs spektruma (CID) 

 

2.5.4. Flavonoid tartalom meghatározása 

Az Epilobium minták flavonoid tartalmát a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvnek 

(Ph. Hg. VIII.) megfelelő, Európai Gyógyszerkönyv, „Solidaginis herba” c. cikkelyében 

leírt módszerrel határoztuk meg. Az Epilobium drogok egyike sem hivatalos a 

Gyógyszerkönyvben, de a módszert a flavonoid C-glikozidokat jellemzően nem 

tartalmazó drogok vizsgálatára javasolja a Gyógyszerkönyv. A kivonatok flavonoid 

tartalmát savas hidrolízis után aglikon formában határoztuk meg. A meghatározás során 

a flavonol és flavon vegyületek alumínium-kloriddal savas közegben, sztöchiometrikus 

reakcióban komplexet képeznek. A keletkező komplex színintenzitása alkalmas a 

vegyületek oldatban történő kvantitatív meghatározására [Ph. Eur. 6.]. 
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Vizsgált minták: Epilobium parviflorum Schreb. 

Epilobium angustifolium L. 

Epilobium roseum Schreb. 

Epilobium tetragonum L. 

Epilobium montanum L. 

Vizsgálat menete: 

Analitikai pontossággal bemértünk 0.500g száraz, porított drogot 100ml-es 

csiszolatos Erlenmeyer lombikba.  A lombikba 20ml acetont, 1ml 0.5%-os hexametilén-

tetramint és 2ml 25%-os sósavat töltöttünk és 30 percre visszafolyó-hűtővel ellátott, 

60ºC hőmérsékletű vízfürdőre helyeztük. A 30 perc leteltével a kivonatot levettük a 

vízfürdőről és hűlni hagytuk. Vattapamaton keresztül 50ml-es mérőlombikba szűrtük. A 

drogmaradékot és a vattapamatot visszahelyeztük a kivonó lombikba és megismételtük 

a kivonási műveletet. Lehűlés után a második kivonatot is a mérőlombikba szűrtük és a 

lombikot jelre töltöttük acetonnal (törzsoldat). A törzsoldat 10.00ml-ét és 20ml 

desztillált vizet választótölcsérbe mértünk és 15ml, majd háromszor 10ml vízzel telített 

etil-acetáttal kiráztuk (Gyógyszerkönyvtől eltérés: etil-acetát helyett, vízzel telített etil-

acetátot alkalmaztunk). Az összegyűjtött etil-acetátos fázisokat kétszer 50ml vízzel 

átmostuk, majd vízmentes nátrium-szulfáton (Na2SO4 sicc.) keresztül 50ml-es 

mérőlombikba szűrtük és etil-acetáttal jelig kiegészítettük. Az etil-acetátos oldatból 

10.00ml-t és 1ml alumínium-klorid reagenst 25ml-es mérőlombikba pipettáztunk és 

jégecetes metanollal (5% v/v jégecet) jelig kiegészítettük (tesztoldat). A tesztoldatok és 

a referencia oldatok abszorbanciáját az elkészítés után 30 perccel spektrofotométerrel 

mértük, 425nm hullámhosszon. 

 

Referencia 

A tesztoldattal azonos elkészítési módon összehasonlító oldatot készítettünk. Az 

egyetlen különbség, hogy az összehasonlító oldat nem tartalmazott alumínium-klorid 

reagenst. 

 

Értékelés 

A száraz drogra vonatkoztatott százalékos összflavonoid tartalmat hiperozidban 

számoltuk (A
1%

1cm
 = 500). 
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2.5.5. Összpolifenol- és cserzőanyag tartalom meghatározása 

Az Epilobium minták összpolifenol- és cserzőanyag tartalmát a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvnek (Ph. Hg. VIII.) megfelelő, Európai Gyógyszerkönyvben leírt 

módszerrel határoztuk meg [Ph. Eur. 6.]. Az Epilobium drogok egyike sem hivatalos a 

Gyógyszerkönyvben, de a módszer a magas cserzőanyag-tartalmú drogok vizsgálatára 

alkalmas. A mérés a polifenolok redukáló képességén alpul. Lúgos közegben, Folin 

oldattal (H3PO4 + Na2WO4) kék színeződést adnak. A szín intenzitás arányos a polifenol 

koncentrációjával. A cserzőanyag típusú polifenolok (Mt.: 500-3000Da) pedig 

megfelelő körülmények között bőrporral kvantitatív módon komplexálódnak. 

 

Vizsgált minták: Epilobium parviflorum Schreb. 

Epilobium angustifolium L. 

Epilobium roseum Schreb. 

Epilobium tetragonum L. 

Epilobium montanum L.  

 

Vizsgálat menete 

Analitikai pontossággal bemért 2.000g száraz, porított drogot 250ml-es 

gömblombikban 150ml desztillált vízzel 30 percen keresztül vízfürdőn melegítettük. A 

lehűtött kivonatot desztillált vízzel, kvantitatíve egy 250ml-es mérőlombikba mostuk és 

lombikot jelig töltöttük. Miután a szilárd részek leülepedtek, a folyadékot egy 125mm 

átmérőjű szűrőpapíron szűrtük és szüredék első 50ml-ét elöntöttük.  

Összes polifenol: A szüredék 5.00ml-ét desztillált vízzel 25.00ml-re kiegészítettük. A 

higított oldat 2.00ml-es részletét, 25ml-es mérőlombikban 1.00ml R-Folin (foszfor-

molibdén-volfrámsav reagens) oldattal és 10.00ml desztillált vízzel elegyítettük és R-

nátrium-karbonát (29% m/v) oldattal jelig kiegészítettük. Az oldat abszorbanciáját 30 

perc elteltével, 760nm hullámhosszon, spektrofotométerrel mértük (A1). Összehasonlító 

folyadék: desztillált víz.  

Bőrporra nem adszorbeálódó polifenolok: A szüredék 10.00ml-es részletét üvegdugós 

kis lombikba mértük és hozzáadtunk 0.100g, analitikai pontossággal kimért bőrport. Az 

elegyet 60 percig szobahőmérsékletű ultrahangfürdőben rázattuk, majd szűrőpapíron 

szűrtük. A szüredék 5.00ml-es részletét 25ml-es mérőlombikba pipettáztuk és desztillált 
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vízzel 25.00ml-re hígítottuk. A higított oldat 2.00ml-es részletét, 25ml-es 

mérőlombikban 1.00ml R-Folin oldattal és 10.00ml desztillált vízzel elegyítettük és R-

nátrium-karbonát (29% m/v) oldattal jelig kiegészítetük. Az oldat abszorbanciáját 30 

perc elteltével, 760nm hullámhosszon, spektrofotométerrel mértük (A2). Összehasonlító 

folyadék: desztillált víz. 

 

Referencia 

  A drogok cserzőanyag tartalmát pirogallolban fejeztük ki, a pirogallol referencia 

oldat segítségével: közvetlenül a felhasználás előtt 50.0mg R-pirogallolt 

mérőlombikban desztillált vízzel 100.00ml-re oldottunk és az oldat 5.00ml-es részletét 

tovább hígítjuk 100.00ml-re (törzsoldat). A törzsoldat 2.00ml-es részletét, 25ml-es 

mérőlombikban 1.00ml R-Folin oldattal és 10.00ml desztillált vízzel elegyítettük és R-

nátrium-karbonát (29% m/v) oldattal jelig kiegészítetük. Az oldat abszorbanciáját 30 

perc elteltével, 760nm hullámhosszon, spektrofotométerrel mértük (A3). Összehasonlító 

folyadék: desztillált víz.  

 

Értékelés 

A százalékban kifejezett összpolifenol-tartalmat pirogallolban kifejezve adjuk 

meg az alábbi összefüggés alapján: 

Összpolifenol tartalom (g/100g drog) = (62.5 x A1 x m2)/( A3 x m1) 

 

Az összes polifenol fényabszorpciójának és a bőrpor által meg nem kötött polifenol 

fényabszorpciójának különbségéből kapjuk a cserzőanyagot jelentő abszorbancia 

értéket.  

Cserzőanyag tartalom (g/100g drog) = (62.5 x (A1- A2) x m2)/ (A3 x m1) 

 

Ahol, 62.5 a nemzetközi bőrporos és pirogallolra vonatkoztatott fotometriás 

meghatározás mérési eredményeinek eltéréséből adódó átlagérték és a hígításokból 

adódó szorzószám;  m1: bemért drog tömege (g); m2: bemért pirogallol tömege (g). 
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2.5.6. Fitoszterolok vizsgálata GC-MS módszerrel 

Hiermann és munkatársai méréseire (1985) alapozva a szakirodalom beszámol a 

fitoszterolok jelenlététéről az Epilobium fajokban. Elsősorban a β-szitoszterol 

kapronsavval, palmitinsavval vagy egyéb zsírsavval alkotott észtereiről valamint 

változatos glikozidjairól tesz említést [Hänsel, Keller, Rimpler, Schneider 1993; Wichtl 

1994]. Egyéb fitoszterol komponensek jelenlétére csak elvétve találunk utalást, korszerű 

kvantitatív vizsgálatra pedig egyelőre nem került sor. A fitoszterolok terápiás 

jelentőségét figyelembe véve, időszerűnek láttuk a vegyületcsoport korszerű analitikai 

módszerekkel történő, kvalitatív vizsgálatát. 

Az Epilobium fajok hexános kivonatának összetételét tömegszelektív (MS) 

detektorral kapcsolt, gázkromatográfiás (GC) módszerrel vizsgáltuk. Az optimális 

kromatográfiás rendszert Gutiérrez et al. vizsgálataira és tapasztalataira építve, 

kísérletes úton dolgoztuk ki [Gutiérrez és mtsai 1998].  

 

Vizsgált minták: Epilobium parviflorum Schreb.  

Epilobium angustifolium L.  

Epilobium montanum L.  

Epilobium roseum Schreb.  

Epilobium tetragonum L.  

 

Elszappanosítás: 

Az elszappanosítás egy alkáli lúggal történő hidrolízis, melynek során a 

zsírsavak glicerinre és a zsírsav sójára bomlanak. Az elszappanosítást követő folyadék-

folyadék extrakció során megszabadulhatunk a mérést zavaró, ún. elszappanosodó 

zsírsavaktól és klorofill komponensektől. A száraz hexános kivonatot 100ml etanolban 

(96% v/v) feloldottuk és az oldathoz 5g kálium-hidroxid (KOH) reagenst adtunk. Az 

oldatot ezután 80ºC hőmérsékletű, visszafolyó-hűtővel ellátott vízfürdőn 1 órán 

keresztül forraltuk. A folyadék-folyadék extrakciót az oldat lehűlése után petroléteres 

kirázással (7x70ml) végeztük. Az egyesített petroléteres fázist desztillált vízzel 

lúgmentesre mostuk. A mosás eredményességét univerzális indikátorpapírral 

ellenőriztük. A petroléteres fázist vízmentesítése után (sicc. nátrium-szulfát-on keresztül 

történő szűrés) rotációs vákuum-bepárlón, 30ºC hőmérsékleten szárazra pároltuk, a 
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száraz maradékot kromatográfiás tisztaságú kloroformban oldottuk. A minták 

kloroformos (0.5 mg/ml) oldatát használtuk a gázkromatográfiás analízishez.  

 

Kromatográfiás rendszer (GC-MS) 

� GC apparátus: 

Agilent 6890N gázkromatográfiás készülék 

� MS detektor: Agilent 5973N tömegszenzitív detektor  

� Oszlop: Agilent HP-5MS kapilláris ((5%-fenil)-metilpolisziloxán, 30m x 250µm x 

0.25µm) 

� Hőmérséklet grádiens: 140°C (1 percig), 270°C-ra emelkedik 10°C/min sebességgel 

(20 percig), majd 300°C-ra  10°C/min sebességgel (6 percig).  

� Injektor: on-column injektor, 280°C 

� Injektálás: splitless üzemmód, 1µl injektált térfogat 

� Vivőgáz: hélium (99.9999%) 

� Gázáramlási sebesség: 1 ml/perc 

� Elektro- impakt ionizáció: 70eV 

Rögzített tömeg (m/z) tartomány: 40-600 (m/z) 

� Azonosítás: autentikus standard, MS-adatbázis és retenciós idő alapján 

� Szoftver: MSD ChemStation D.02.00.275 

 

2.5.7. A β-szitoszterol előfordulása eltérő polaritású kivonatokban 

A β-szitoszterol szabad illetve észterhez- vagy glikozidhoz kötött formában is 

megtalálható a növényi szervezetben. Az aglikon illetve a kötött forma polaritása 

különböző, tehát feltételezéseink szerint nem kizárólag a drog hexános, hanem -attól 

polárisabb- etanolos kivonatában is előfordulhatnak β-szitoszterol származékok. Az 

Epilobium parviflorum β-szitoszterol tartalmának kvantitatív analízisét megelőzően, 

célszerűnek találtuk megvizsgálni a β-szitoszterol származékok előfordulását a drog 

eltérő polaritású, hexános és továbbextrahált etanolos kivonataiban. A vizsgálatot 

vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel végeztük.    

 

Vizsgált minta:  

Epilobium parviflorum Schreb. hexános és továbbextrahált etanolos kivonatai 
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Hexánnal 10mg/ml-es mintaoldatokat készítettünk a drog hexános kivonatából, annak el 

nem szappanosítható részéből, valamint a drog további etanolos extraktumának el nem 

szappanosítható részéből. 

 

Kromatográfiás körülmények 

Réteg: Kieselgel 60F254  

Kifejlesztő elegy: n-hexán : etil-acetát (3:1) 

Minta felvitel: A három mintából 40µl-t, a referencia oldatból (β-szitoszterol 5mg/ml) 

20µl mennyiséget csíkban vittünk fel a réteg startvonalára.                                                                                                                                                       

 

Értékelés 

Cérium-szulfát (5% v/v kénsavas cérium-szulfát oldat) reagenssel lepermeteztük 

a réteget, majd szárítószekrényben, 100ºC hőmérsékleten szárítottuk, amíg a foltok 

színe intenzíven láthatóvá vált.  Szabad szemmel vizsgáltuk a rétegen található foltok 

színét, intenzitását és elhelyezkedését (retenciós faktorát, Rf). 

2.5.8. Epilobium parviflorum β-szitoszterol tartalmának vizsgálata 

Tekintettel arra, hogy a β-szitoszterol az egyetlen azonosított fitoszterol 

komponens a füzike kivonatokban, elvégeztük kvantitatív analízisét a terápiában 

leggyakrabban alkalmazott faj, az E. parviflorum esetében. A minta β-szitoszterol 

tartalmát lángionizációs detektorral (FID) kapcsolt gázkromatográfiával határoztuk 

meg.  

 

Vizsgált minta: Epilobium parviflorum Schreb.  

 

A kvantitatív mérésre szánt minták esetében a hexános kivonást követően a növényi 

maradékot 100ml etanollal (96% v/v), 90°C hőmérsékleten, újabb 6 órán keresztül, 

Soxhlet apparátus segítségével újra extraháltuk. Az elszappanosítás során közvetlenül 

ebben az etanolos oldatban történt a lúgos hidrolízis. 

 

Elszappanosítás 

A II/5.6. fejezet „Elszappanosítás” részében leírtakkal megegyező módon. 
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A kvantitatív mérések mintáinak előkészítése során különösen ügyeltünk a 

munkafolyamatok precízitására a veszteségek elkerülése végett.  

 

Kromatográfiás rendszer (GC-FID) 

� GC apparátus: 

Agilent 6890N gázkromatográfiás készülék 

� FID detektor: 330ºC hőmérsékletű, lángionizációs detektor (kvantitatív analízishez)  

� Oszlop: Agilent DB-5MS (megosztó folyadék: (5%-fenil)-metilpolisziloxán, 25m x 

200µm x 0.33µm) 

� Hőmérséklet grádiens: 120°C (1 percig), 300°C-ra emelkedik 10°C/min sebességgel 

(14 percig), majd 310°C-ra 10°C/min sebességgel (10 percig).  

� Injektor: on-column injektor, 280°C 

� Injektálás: splitless üzemmód, 1µl injektált térfogat 

� Vivőgáz: hélium (99.999%) 

� Gázáramlási sebesség: 1 ml/perc 

� Azonosítás: autentikus standard és retenciós idő alapján 

� Kvantitatív meghatározás: belső standard módszerrel, három párhuzamos méréssel 

� Belső standard: 5α-kolesztán-3on (12.65 µg/ml)  

� Kromatográfiás standard: β-szitoszterol kloroformos oldata (1-100µg/ml)  

� Szoftver: MSD ChemStation D.02.00.275 

 

Kimutathatóság, ismételhetőség, pontosság 

Az alkalmazott módszerrel a β-szitoszterol kimutathatósági határértékét 

0.1µg/ml-ben állapítottuk meg. A frissen készített β-szitoszterol standard oldatot (20 

µg/ml), 12.6 µg/ml belső standard mellett, négy egymást követő alkalommal injektáltuk, 

majd ezt még három következő napon megismételtük Így a retenciós idő pontosságát és 

ismételhetőségét egy napon belül és egymást követő napokon is össze tudtuk vetni. A 

minta-előkészítés során adódó veszteséget, tehát a kritikus lépésnek számító 

elszappanosítás hatásfokát is vizsgáltuk. Az estelegesen bekövetkező veszteség 

megállapítására három nem egymást követő mérés során is megmértük a minták 

elszappanosítás előtti és elszappanosítást követő β-szitoszterol tartalmát. 
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2.6. In vitro hatásvizsgálatok 

2.6.1. Antioxidáns kapacitás   

Az Epilobium fajok acetonos kivonatának antioxidáns kapacitását kétféle 

kolorimetriás módszerrel vizsgáltuk és hasonlítottuk össze. A két módszer alapvetően az 

alkalmazott szabadgyök vegyületek illetve az elnyelési hullámhossz tekintetében tér el 

egymástól, a Vizsgálat menete mindkét esetben azonos. Re és munkatársai által 

kidolgozott, Arts és munkatársai által továbbfejlesztett módszert, kisebb 

változtatásokkal alkalmaztuk [Re és mtsai 1999; Arts és mtsai 2004;]. Referenciaként 

ismert, antioxidáns vegyületeket (Trolox és aszkorbinsav) vizsgáltunk azonos 

körülmények között. 

 

Vizsgált minták: Epilobium parviflorum Schreb.  

Epilobium angustifolium L. 

Epilobium montanum L. 

Epilobium roseum Schreb. 

Epilobium tetragonum L. 

 

A száraz, acetonos kivonatokból 70% (v/v) metanollal törzsoldatokat (0.5mg/ml) 

készítettünk. A törzsoldatokat hígítva, öt különböző koncentrációjú (10-50µg/ml) mintát 

vizsgáltunk. A 70%-os metanol alkalmas a száraz kivonatok és a referenciák oldására 

egyaránt és az alkalmazott koncentrációban nem zavarja a vizsgálatot.  

 

ABTS  

Az ABTS (2,2’-Azinobis-(3-etilbenzothiazolin-6-szulfonsav)) kálium-perszulfát 

(K2S2O8) hatására ABTSº szabadgyökké alakul. A képződő termék etanolos oldata 

intenzív zöldes-kék színű, antioxidáns (H-donor) molekulák hatására viszont 

elszíntelenedik. A színintenzitás csökkenése spektrofotometriásan, 734nm 

hullámhosszon követhető és arányos az antioxidáns vegyület koncentrációjával [Re és 

mtsai 1999; Arts és mtsai 2004].  

10mg (1 tabletta) ABTS-t feloldottunk 2.45mM-os, vizes kálium-perszulfát 

oldatban, hogy az ABTS végkoncentrációja 7mM legyen. Ezt a törzsoldatot fénytől 
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védett helyen 12-16 órán keresztül állni hagytuk, hogy az ABTSº szabadgyökök 

képződése végbemehessen. Közvetlenül a mérés előtt a törzsoldatot etanollal (96% v/v) 

addig hígítjuk, amíg 734nm-en mért abszorbanciája 0.8±0.02 lesz.  

 

DPPH 

A 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) „stabil” szabadgyök etanolos oldata 

intenzív ibolyaszínű, de antioxidáns (H-donor) molekulák hatására színe sárgára 

változik. A színváltozás spektrofotometriásan, 517nm hullámhosszon követhető és 

arányos az antioxidáns vegyület koncentrációjával [Molyneux 2004; Brand-Williams és 

mtsai 1995].  

A 30mM koncentrációjú DPPH oldatot etanollal (spektrofotometriás célra, 96% 

v/v) frissen készítjük. Közvetlenül a mérés előtt a törzsoldatot addig hígítjuk, amíg 

517nm-en mért abszorbanciája 0.8±0.02 lesz.   

 

Referencia:  

Trolox ((±)-6-Hidroxi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karbonsav), vízoldékony E vitamin 

analóg és aszkorbinsav metanollal (70% v/v) készített, hét különböző koncentrációjú 

(10-250µM) oldata.  

 

Készülék: Hitachi U-2000 Spektrofotométer 

 

Mérési protkoll 

Az alkalmazott szabadgyök vegyület abszorbanciáját minden egyes mérés előtt 

leolvastuk (A0). A vizsgált minta 100µl-ét hozzáadtuk 2400µl szabadgyök oldathoz 

majd homogenizálás után a küvettát a spektrofotométerbe helyeztük. Az oldatok 

színváltozását az adott hullámhosszon (ABTS: 734nm vagy DPPH: 517nm) követtük a 

30. másodperctől a 10. percig, 30 másodpercenként leolvasva az abszorbanciaértékeket. 

 

Értékelés 

A színintezitás arányos az oldatban lévő szabadgyök koncentrációjával: A=εcL  

(ε: extinkciós koefficiens (DPPH= 1.09 x 104; ABTS= 1.5 x 104); c: koncentráció (M); 

L: küvetta szélessége (1 cm)).  
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A színintenzitás-csökkenés százalékos változását a következő egyenlettel számoltuk ki:  

%=100(A0-A10)/A0  

A kiértékelés során az 50%-os színintenzitás-csökkenéshez szükséges 

mintakoncentrációt (EC50, µg/ml) határoztuk meg. Tehát, azt a koncentrációt ami a 

szabadgyök mennyiségét 50%-kal csökkenti az oldatban.  

2.6.2. Lipidperoxidáció gátlás 

A lipidperoxidáció a szervezetben történő oxidatív károsodások közül az egyik 

legismertebb folyamat, melynek elsősorban a membránalkotó lipidek vannak kitéve 

[Blázovics és mtsai 1995].  

A szabadgyök indukálta lipidperoxidáció sémája: 

LH + OH• → L• + H2O (LH: lipid) 

L• + O2 → LOO•    

LOO• + LH → LOOH 

 

 Az oxidatív károsodás mértékének vizsgálatára az egyik leggyakrabban alkalmazott 

eljárás a lipid-peroxidáció során keletkezett termékek, például a malondialdehid 

mennyiségének meghatározása. A malondialdehid (MDA) tiobarbitursavval (TBA) 

vörös színű komplexet képez (6. ábra) így mennyisége spektrofotometriás módszerrel 

meghatározható.  
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6. ábra: A malondialdehid (MDA) és a tiobarbitursav (TBA) reakciója és az abból 

származó vörös színű komplex. 

 

Az alkalmazott vizsgálati modellben a membrán lipideket szarvasmarha agyból készített 

liposzómák szolgáltatják [Chatterjee és Agarwal 1988]. Az oxidációs folyamatot FeCl3 

és aszkorbinsav együttes hozzáadásával indítjuk el (Fenton reakció). A reakció során 

felszabadult hidroxil szabadgyökök a lipidek károsodását okozzák, ami a 
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malondialdehid felszaporodásához vezet. Antioxidáns vegyületek meggátolják a 

lipidperoxidációt, ezáltal csökken a képződött malondialdehid mennyisége és a MDA-

TBA komplex színintenzitása is [Ohkawa és mtsai 1979; Buege és Aust 1978; Caillet és 

mtsai 2007; Wallin és mtsai 1993, Takahama 1985]. A mért színintenzitás csökkenése 

arányos az antioxidáns hatás erősségével. Az Epilobium parviflorum kivonatának 

lipidperoxidációt gátló hatását ebben a TBA tesztben vizsgáltuk. Referenciaként egy, 

ebben a vizsgálatban gyakran használt, természetes antioxidáns vegyületet, a propil-

gallátot használtuk [Kahl és Hildebrandt 1986]. 

 

Liposzóma előállítása 

Szarvasmarha-agy kivonatából foszfáttal pufferelt, izotóniás sóoldattal (PBS) 

5mg/ml-es emulziót készítettünk. Az emulzió képződését 2 órás, jeges 

ultrahangfürdővel és az oldatba helyezett 10-15 üveggyönggyel segítettük. A lipidek 

oxidációját a jégfürdő folyamatos fenntartásával akadályoztuk. A művelet 

eredményeként tejszerű, lipid emulziót (liposzómák) nyerünk. A mérés során az 

emulziót végig jégfürdőben tartottuk és minden 20. percben felráztuk, hogy elkerüljük a 

liposzómák koagulációját.   

 

Vizsgált minta: Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonata 

 

A száraz kivonatokból metanollal (70% v/v) 10mg/ml koncentrációjú törzsoldatot 

készítettünk. A törzsoldatból hét különböző koncentrációjú oldatot hígítottunk (0.014-

10mg/ml) metanollal (70% v/v). 

 

Referenciák 

Vak oldat: csak liposzóma emulzió  

A szabadgyök károsodástól független lipidperoxidáció mérésére.   

Negatív kontroll: liposzóma emulzió + Fenton katalizátorok (FeCl3 és aszkorbinsav) 

Teljes reakciókeverék antioxidáns nélkül, a maximális peroxidáció mérésére.  

Pozitív kontroll : propil-gallát (1x10-4M) + liposzóma emulzió + Fenton katalizátorok 

(FeCl3 és aszkorbinsav)- A referencia vegyület által kifejtett antioxidáns hatás mérésére.  
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A vizsgált mintákat és a referenciákat is négy párhuzamos mérésben vizsgáltuk. 

A mintakészítési protokoll pontos vázlatát a 6. táblázat mutatja be.  

 

6. táblázat: A TBA teszt mintakészítési protokolljának vázlata 

 
PBS 

(ml) 

Víz 

(ml) 

Oldószer* 

(ml) 

EP 

(ml) 

PG 

(ml) 

Liposzóma 

(ml) 

FeCl3 

(ml) 

As 

(ml) 

V 0.5 0.3 - - - 0.2 - - 

N 0.5 - 0.1 - - 0.2 0.1 0.1 

PG 0.5 - - - 0.1 0.2 0.1 0.1 

EP teszt 0.5 - - 0.1 - 0.2 0.1 0.1 

EP vak 0.5 0.4 - 0.1 - - - - 

*metanol (70% v/v); PG: propil-gallát; EP: Epilobium parviflorum kivonat hét 

koncentrációjú mintája; As: aszkorbinsav; V: vak oldat; N: negatív kontroll  

 

Vizsgálat menete 

A mintakészítés utáni 20 perces inkubáció során beindult a Fenton reakció. A 

liposzómák korai oxidációjának elkerülése végett 0.1ml etanolban oldott (2% v/v) butil-

hidroxi-toluolt (BHT) adtunk a mintákhoz. Ezután, 0.5ml, 50mM nátrium-hidroxidban 

oldott TBA reagenst (1% w/v) és 0.5ml (1% v/v) sósavat adtunk a mintákhoz. Az összes 

mintát 30 percen keresztül 90ºC hőmérsékletű vízfürdőben inkubáltuk, majd hagytuk 

lehűlni (1 óra). A műveletsor eredményeként láthatóvá vált a TBA és a MDA vörös 

színű komplexe. Tekintettel arra, hogy a mintákban lévő zavaros lipid emulzió zavarja a 

spektrofotometriás mérést, az elegyhez 2.5ml n-butanolt adtunk, és a képződött színes 

komplexet átráztuk a butanolos fázisba. A fázisok szétválását 20 perces centrifugálással 

(3500rpm) segítettük elő. A színes, butanolos fázis abszorbanciáját 532nm 

hullámhosszon olvastuk le. 

 

Értékelés 

A lipidperoxidációt gátló hatás (%) kiszámításához a következő egyenletet használtuk: 

Gátlási %= (N - V) - (EP teszt – EP – V)  

     (N– V)  
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Ahol, N: negatív kontroll abszorbanciája; V: vak oldat abszorbanciája; EP: kivonat 

abszorbanciája (EP teszt: kivonat + negatív kontroll).  

A gátlási % értékeket a koncentráció függvényében ábrázoltuk. 

2.6.3. Sejtvédő hatás 

Az oxigén alapú szabadgyökök tartós jelenléte és kórosan magas szintje a 

szervezetben a sejtek oxidatív károsodásához vezet. Különösen érzékeny a bőr illetve a 

prosztata epitél állományát is alkotó fibroblaszt sejtcsoport. Oxidatív stressz hatására a 

sejtek deformálódnak, rosszabb esetben pedig elpusztulnak [Houghton és mtsai 2005]. 

A Murrell és munkatársai (1990), illetve Yamasaki és munkatársai. (1994) által is leírt, 

Mensah és munkatársai által módosított (2001) tesztet alkalmaztuk a vizsgálat 

elvégzéséhez [Murrell és mtsai 1990; Yamasaki és mtsai 1994; Mensah és mtsai 2001; 

Houghton és mtsai 2005]. A módszer lényege, hogy a fibroblaszt sejteket hidrogén-

peroxiddal kezeljük, majd mérjük a sejtek túlélési arányát. A peroxidos kezelést 

megelőzően és/vagy azzal egy időben a vizsgálni kívánt kivonattal is kezeljük a 

sejteket, így következetni tudunk annak sejtvédő, antioxidáns hatására. 

 

Sejtkultúra: humán fibroblaszt sejtek (143RB sejtvonal, 11. passzázs) 

A sejtszuszpenzióhoz médium oldat (DMEM) és 0.5% magzati borjú szérum 

(FCS) keverékéből médiumot készítettünk. A sejttenyésztő lombikról tripszinnel 

leválasztott sejteket centrifugáltuk és a korábban elkészített médium oldattal 4 x 104 

sejt/ml töménységű sejtszuszpenziót készítettünk. Egy 96 cellás sejttenyésztő tálcán, a 

fent leírt médiumban (DMEM/0.5% FCS) tenyésztettük a sejteket (4 x 103 sejt/cella 

kiinduló sejtszámmal) amíg szinte teljesen egybefüggő sejtrétegként borították a cellát. 

A tenyésztés párásított, 37ºC-on temperált, 5% CO2 : 95% levegő összetételű 

atmoszférával rendelkező, sejttenyésztő inkubátorban történt.    

 

Vizsgált minta: Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonata 

 

50mg száraz, acetonos kivonatot összekevertünk 1ml dimetil-szulfoxid (DMSO) 

oldattal és teljes oldódásig (kb. 8 óra) állni hagytuk. A DMSO elősegítette a kivonat 

homogén oldódását vízben. Az kivonatokból desztillált vízzel 100ml-es törzsoldatot 

készítettünk és 0.2µm pórusátmérőjű membránszűrőn szűrtük. Majd médium oldattal 
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(MEM) elkészítettük a kívánt hígítású mintákat.  Öt különböző töménységű mintát 

vizsgáltunk: 150, 50, 16.7, 5.5, 1.85 µg/ml. (A 10-szeres hígulás miatt a tényleges 

mintakoncentráció a cellákban: 0.185 - 15µg/ml). 

 

Vizsgálat menete 

A cellákból óvatosan eltávolítottuk a felesleges médiumot és a helyére azonos 

térfogatú mintát (10µl minta + 90µl médium), illetve vak kontroll esetén médiumot 

pipettáztunk. 

Három eltérő Vizsgálat menetet alkalmaztunk: 

1. Már a peroxidos kezelést megelőzően a sejteket kezeltük a kivonattal és egy 

éjszakán át inkubáltuk (ez egyben a citotxicitás meghatározására is alkalmas); 

2. A peroxidos kezeléssel egyidőben adtuk a kivonatot a sejtekhez; 

3. A peroxidos kezelést megelőzően és azzal egy időben is kezeltük a sejteket a 

kivonattal. 

Minden esetben 3x3 párhuzamos mérést végeztünk. Korábbi vizsgálatok tapasztalataira 

alapozva, az adott sejtmennyiség (4x103 sejt/cella) nem totális oxidatív károsításához 

1x10-4 M hidrogén-peroxidot (H2O2) alkalmaztunk [Mensah és mtsai 2001]. A sejteket a 

prooxidáns kezelést követően négy órán keresztül inkubáltuk, majd az életképes sejtek 

számát Neutral Red sejtfestési eljárás segítségével mértük [Lee és mtsai 2000; Babich és 

Visioli 2003].  

 

Referenciák 

Vak: kezeletlen sejtek száma  

Negatív kontroll: kizárólag H2O2-al kezelt sejtek száma 

Pozitív kontroll : kataláz enzimmel (250IU/ml) kezelt sejtek száma  

A kataláz a H2O2-ot semlegesítő, antioxidáns enzim. A pozitív kontroll esetében a 

növényi kivonat helyett 250IU/ml-es kataláz oldatot adtunk a sejtekhez. 
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Értékelés 

A spektrofotometriás készülék a sejttenyésztő tálca minden egyes cellájának 

abszorbanciáját rögzítette 540nm hullámhosszon. A kapott abszorbancia értékek alapján 

kiszámítható a kiindulási sejtszámhoz viszonyított, túlélt sejtek aránya:  

Gátlási %= (A - N)/(V- N) 

Ahol, A: minta abszorbanciája; N: negatív kontroll abszorbanciája; V: vak kontroll 

abszorbanciája. 

Megvizsgáltuk továbbá a sejtek vizuálisan is észlelhető deformitásait, az esetleges 

vakuolizációt, illetve a lemezről való leválást a kezelések hatására.   

2.6.4. Citotoxicitás 

A további in vitro vizsgálatokat megelőzően meggyőződtünk arról, hogy az 

alkalmazott koncentrációban az Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonata nem 

citotoxikus az adott sejtvonalra nézve. A citotoxicitás vizsgálatát egyszerű, 

fluoreszcenciás sejtfestésen alapuló meghatározással végeztük. A módszerhez Alamar 

Blue ragenst használtunk [Nakayama és mtsai 1997; AbD Serotec 2007]. A sejteket a 

vizsgált koncentrációjú Epilobium kivonatokkal kezeltük, majd a 24 órás inkubációs idő 

lejártával, a sejtek médiumát kipipettáztuk és a cellákat óvatosan kimostuk. Az Alamar 

Blue reagens hozzáadása után a sejteket további 4 óráig inkubáltuk. Az inkubációs idő 

alatt a kék reagens (resazurin: 7-hidroxi-3H-fenoxazin-3-on-10-oxid) az élő sejtek 

metabolikus folyamata által redukálódik és fluoreszcens, vörös vegyületté (resorufin: 7-

hidroxi-3H-fenoxazin-3-on) alakul. A színváltozást 570nm hullámhosszon 

spektrofotométerrel mértük. A vörös szín intenzitása arányos a túlélt sejtek számával. A 

vizsgálat eredménye alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált koncentrációban az 

Epilobium kivonatai nem citotoxikusak az alkalmazott makrofág sejtvonalra nézve.     

2.6.5. COX-gátló aktivitás 

Az Epilobium parviflorum kivonat ciklooxigenáz gátló aktivitását in vitro, PGE2 

felszabadulás mérésével vizsgáltuk makrofág sejteken. A makrofág sejtek PGE2 

termelését lipopoliszachariddal (LPS) indukáltuk, majd vizsgáltuk, mennyiben csökkent 

a termelt PGE2 mennyisége az Epilobium kivonat hatására. Pozitív kontrollként egy jól 

ismert, nem szelektív COX-gátló vegyületet, az indometacint használtuk. A vizsgálat 

vázlatát a 7. ábra mutatja be. 
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7. ábra: Az in vitro COX-gátló aktivitás vizsgálat sematikus vázlata 

 

Sejtkultúra: humán makrofág sejtek (RAW 264.7 sejtvonal, 7.passzázs) 

A makrofág sejteket sejtkaparó pálcával leválasztottuk a sejttenyésztő lombikról, 

centrifugáltuk, majd RPMI 1640 médiummal 1x106 sejt/ml töménységű 

sejtszuszpenziót készítettünk belőle. A megfelelő sejtszámot hemocitométer 

segítségével állítottuk be. Egy 96 cellás sejttenyésztő tálcán, a fent leírt médiumban 

(RPMI 1640) tartottuk a sejteket (1x105 sejt/cella kiinduló sejtszámmal) 24 órán 

keresztül. A tenyésztés párásított, 37ºC-on temperált, 5% CO2 : 95% levegő összetételű 

atmoszférával rendelkező, sejttenyésztő inkubátorban történt.  

 

Vizsgált minta: Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonata  

 

50mg száraz, acetonos kivonatot összekevertünk 1ml dimetil-szulfoxid (DMSO) 

oldattal és teljes oldódásig (kb. 8 óra) állni hagytuk. A DMSO elősegítette a kivonat 

homogén oldódását vízben. Az kivonatokból desztillált vízzel 100ml-es törzsoldatot 

készítettünk és 0.2µm pórusátmérőjű membránszűrőn szűrtük,  majd RPMI 1640 
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médium oldattal elkészítettük a kívánt hígítású mintákat. Hat különböző töménységű 

mintát vizsgáltunk: 2.05, 6.17, 18.52, 55.56, 166.67 és 500µg/ml (A tényleges 

mintakoncentráció a cellákban a 20x-os hígulás miatt: 0.1- 25µg/mL). Továbbiakban 

jelzése: EP. 

 

PGE2 termeltetése 

A makrofág sejteket a mintákkal, a pozitív kontrollal és a lipopoliszachariddal 

kezeltük, majd 24 órán át inkubáltuk. A makrofág sejtekhez adott reagensek 

mennyiségét a 7. táblázat foglalja össze.  

 

7. táblázat: A makrofág sejtekhez adott reagensek mennyisége a PGE2 termeltetéséhez 

 
EP kivonat 

cellái 

Pozitív 

kontroll cellái 

LPS(-) 

kontroll cellái 

LPS(+) 

kontroll cellái 

Sejtszuszpenzió 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl 

EP  10 µl - - - 

indometacin - 10 µl - - 

Médium 

(RPMI 1640) 
80 µl 80 µl 100 µl 90 µl 

LPS (20 µg/ml) 10 µl 10 µl - 10 µl 

 

Felszabadult PGE2 mennyiségének meghatározása 

Reagensek 

- Kalibráló oldat: pufferelt fehérjebázis (médium és oldószer) 

- Kecske (anti-egér) antitesttel (KA) borított polisztirén tálca (96 cellás) 

- PGE2 konjugátum: torma peroxidázzal konjugált PGE2 és vörös színanyag 

- PGE2 standard: PGE2 puffer oldatban  

- Monoklonális egér antitest (EA) oldat: PGE2 antitest puffer oldatban   

- Koncentrált mosó puffer: pufferelt felületaktív anyag 

- Színreagens: hidrogén-peroxid és tetrametil-benzidin 1:1 keveréke 

- STOP reagens: 2N kénsav 
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Az inkubációs idő alatt termelődött PGE2 mennyiségét a médium vizsgálatával 

határoztuk meg. A felszabadult PGE2 mennyiségi meghatározását egy vizsgálati 

tesztcsomag (R&D Systems: PGE2 assay kit) segítségével végeztük. A tesztcsomag által 

kínált PGE2 meghatározás kompetitív immunkötődési mechanizmuson alapul. A mérést 

egy speciális kecske anti-egér antitesttel (KA) borított, 96 cellás tálcán végeztük. Ismert 

mennyiségű, torma peroxidázzal (TP) jelölt PGE2-t tartalmazó rendszerhez adtuk a 

vizsgálni kívánt médiumot, illetve a kalibrációhoz szükséges PGE2 standard oldat 

különböző koncentrációit (39-2500pg/ml). Az inkubációs idő alatt (16-20h) a médium 

eredetű PGE2 versenyez a jelölt PGE2-vel a monoklonális egér-antitest (EA) 

kötőhelyekért, ami pedig irreverzibilisen kötődik a vizsgálati tálcát borító kecske 

antitestekhez (KA). A nem kötött szubsztrátok és a felesleges reakcióelegy eltávolítása 

után egy színes terméket eredményező reagenst (hidrogén-peroxid : tetrametil-benzidin, 

1:1) adtunk a rendszerhez, majd 450nm hullámhosszon, spektrofotometriásan mértük a 

tálca egyes celláinak abszorbanciáját. A mérés mechanizmusának egyszerűsített sémáját 

a 8. ábra mutatja be.   

 

 

8. ábra: A PGE2 meghatározás mechanizmusa 

COX: ciklooxigenáz enzim; EA: egér antitest;  

KA: kecske anti-egér antitest; TP: torma peroxidáz 
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A mérés során az LPS-sel indukált és nem indukált sejtek médiumát vizsgálva 

meggyőződtünk arról, hogy a PGE2 termelődés valóban végbement. PGE2 standard 

sorozat (39-2500pg/ml) mérésével kalibrációs sort készítettünk. A mérés pontossága  

érdekében mértük a nem specifikus kötődést (NSK) és a minta nélküli vak (V) oldat 

abszorbanciáját. A PGE2 meghatározás során használt reagensek mennyiségét a 8. 

táblázat foglalja össze.  

 

8. táblázat: A PGE2 meghatározás során használt reagensek mennyisége 

(µl/cella) NSK V LPS (+) LPS (-) 

Kalibráló oldat 150 100 - - 

Minta  

(EP*/ PGE2 standard/indometacin*) 
- - 100 100 

PGE2 konjugátum 50 50 50 50 

EA oldat - 50 50 50 

EA oldat: monoklonális egér entitest oldat; NSK: nem specifikus kötődés; V: vak oldat 

LPS (+)/ LPS (-): lipopoloszachariddal indukált és nem indukált sejtek médiuma 

* A minta a kezelt (EP vagy indometacin) sejtek felülúszó médiumát jelenti.  

 

A reagensek megfelelő összeállítása után, a tálcát lefedtük és 2 órán keresztül rotációs 

keverőn inkubáltuk. Az inkubáció lejártával a felülúszót eltávolítottuk és a koncentrált 

mosófolyadékkal négyszer átmostuk a cellákat. 200µl színreagens pipettáztunk a 

cellákba és további 30 percig, fénytől védve inkubáltuk. A színreakciót 50 µl STOP 

reagenssel állítottuk meg, majd a cellák abszorbanciáját 450nm hullámhosszon mértük. 

 

Értékelés 

A vizsgálat során mért színintenzitás fordítottan arányos a képződött PGE2 

koncentrációjával. A kalibrációhoz használt PGE2 kalibrációs sorozat abszorbancia 

értékei alapján ábrázoltuk a koncentrációt az optikai denzitás függvényében. A grafikon 

alapján kalibrációs egyenest készítettünk, melynek segítségével meghatároztuk az 

Epilobium kivonatokkal kezelt sejtek PGE2 termelését és következtettünk a kivonatok 

által kifejtett COX-gátló hatásra: Gátlási %= 100 (A-NSK) / (V-NSK) 
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Ahol, A: minta abszorbanciája, NSK: nem specifkus kötődés abszorbanciája; V: vak 

oldat abszorbanciája. 

2.6.6. Ösztrogén-/androgén receptorkötő aktivitás 

  Az Epilobium parviflorum kivonatát olyan in vitro tesztrendszerben vizsgáltuk, 

amely alkalmas az ösztrogén- vagy androgén receptorhoz való kötődés kimutatására. A 

vizsgálatot Routledge és munkatársai (1995) dolgozták ki, Sohoni és munkatársai pedig 

sikeresen alkalmazták ösztrogénhatású vegyületek vizsgálatára [Routledge és Sumpter 

1995; Sohoni és Sumpter 1998]. A méréshez speciálisan kifejlesztett élesztőgomba-

sejtvonal szükséges, melyet a Glaxo Wellcome cég genetikai intézete fejlesztett ki. Az 

élesztőgomba (Saccharomyces cerevisiae) sejtjei eredetileg nem tartalmaznak sem 

ösztrogén- (ÖR) sem androgén receptort (AR), ezért a receptorok DNS szekvenciáit 

(hÖR/hAR) a sejt kromoszómaállományába integrálták. A sejtek tartalmaznak továbbá, 

Lac-Z riporter gént (β-galaktozidáz enzimet kódolja) és ösztrogén-/androgén-érzékeny 

szekvenciát hordozó plazmidot is. Amennyiben az ÖR-hez vagy AR-hez ligand kötődik, 

a plazmid hormon-érzékeny szekvenciája aktiválja a Lac-Z gént, ami a β-galaktozidáz 

termelődéséhez vezet. A β-galaktozidáz a médiumba kerül és katalizálja a médiumhoz 

kevert sárga színanyag (CPRG) átalakulását vörössé. A színváltozás 

spektrofotometriásan mérhető, így a hormonreceptorhoz való kötődés nyomon 

követhető [Routledge és Sumpter 1995; Sohoni és Sumpter 1998]. A módszer alpjául 

szolgáló mechanizmusokat a 9. ábra mutatja be. 
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9. ábra: Az in vitro ösztrogén- és androgén receptorkötő aktivitás meghatározásának 

mechanizmusa: A humán szteroidhormon-receptort (ÖR/AR) kódoló gént az 

élesztőgomba genomjába integrálták (1). Az élesztőgomba termeli receptorokat (2), 

melyek szubsztrátkötődés hatására kapcsolódnak a expressziós plazmid ösztrogén-

/androgén szenzitív szekvenciájához (3). A plazmid megkezdi a Lac-Z gén 

expresszióját, ami a β-galaktozidáz termeléséért felelős (4). A termelt β-galaktozidáz a 

médiumba kerül (5), ahol katalizálja a sárga színű kromogén vegyület (CPRG) pirossá 

alakulását (6). 

 

Ez az in vitro rendszer nagyon érzékeny (pl. már 7.34x10-12M 17β-ösztradiol hatására is 

termelődik β-galaktozidáz). 

 

Vizsgált minta: Epilobium parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonata 

 

A száraz kivonatokból 5mg/ml koncentrációjú törzsoldatot készítettünk, majd etanollal 

(96% v/v) 6 különböző koncentrációjú mintát hígítottunk: 0.01-1000µg/ml. 

  

Referenciák: Ösztradiol (ÖR kötődés vizsgálathoz) és tesztoszteron (AR kötődés 

vizsgálathoz) 10µM etanolos (96% v/v) törzsoldatából etanollal 0.06nM-1000nM 

koncentrációtartományban hígítási sorozatot készítettünk (12 különböző koncentráció). 
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Reagensek: 

- Növekedési médium és minimál médium: Routledge et al. leírása alapján frissen 

elkészített, sterilizált médiumokat használtunk. [Routledge és Sumpter 1995]  

- CPRG oldat: 10mg/ml CPRG (Chlorophenol Red-β-D-galactoside) oldatot 

készítettünk desztillált vízzel. Az oldatot membránszűrőn (0.2µm, Millipore) szűrve 

sterilizáltuk, majd 4ºC-on tároltuk. 

 

Sejtállomány: génállományukban módosított élesztőgomba sejtek 

A mérés megkezdése előtt 125µl élesztőgomba koncentrátumot 50ml növekedési 

médiummal hígítottunk, majd orbitális keverőn, 28ºC-on, 24 órán keresztül inkubáltuk. 

 

Vizsgálat menete 

96 cellás sejttenyésztő tálcán végeztük a meghatározást. A standard vegyület és 

a vizsgált minták különböző koncentrációinak 20µl-ét sorban egymás után (két 

párhuzamos alkalmazásával) a cellákba pipettáztuk. A standard és a minta cellái között 

egy sort kihagytunk a vak oldatok számára. A tálcát fedetlenül a manipulátorban 

hagytuk és megvártuk, amíg az oldószer (etanol) maradéktalanul elpárolog a cellákból. 

50ml növekedési médiumhoz 0.25ml CPRG oldatot adtunk, ebbe az oldatba pedig 

0.4ml sejtszuszpenzót kevertünk. Ezt a sejteket tartalmazó oldatot (200µl) pipettáztuk a 

a  cellákba. A tálcát lefedtük és 2 percre keverőre helyeztük, majd 32ºC hőmérsékletű 

inkubátorban 72 óráig inkubáltuk. Az inkubációs idő alatt a tálcát minden nap egyszer 

kivettük és 2 percre a keverőre helyeztük. A 72 óra elteltével a tálcát 

spektrofotométerben, 540nm hullámhosszon vizsgáltuk.   

2.6.7. Anti-ösztrogén-/anti-androgén aktivitás  

A vizsgálat teljes egészében megegyezik a II/6.6. fejezetben leírt méréssel, azzal 

a különbséggel, hogy a kivonatokkal együtt adott koncentrációjú 17β-ösztradiol vagy 

tesztoszteron standard oldatot is adtunk a sejtekhez. Így következtethettünk arra, hogy a 

kivonat meggátolta-e a ligand receptorkötődését, ezáltal anti-ösztrogén vagy anti-

androgén hatást fejtve ki. A minták mellé adott standard koncentrációját (15nM) a 

II/6.6. fejezetben leírt mérés során felvett kalibrációs görbék alapján választottuk ki (a 

görbe egyenes, felszálló ágán kiválasztott koncentrációérték).  
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2.6.8. Aromatáz enzim gátló hatás 

Az aromatáz enzim az ösztrogén bioszintézis egyik kulcsenzime. Az aromatáz 

katalizálja az androszténdion → ösztron átalakulást, valamint a tesztoszteron egy része 

is aromatáz hatására alakul 17β-ösztradiollá [Ádám, Dux, Faragó, Fésüs, Machovich, 

Mandl, Sümegi 2004; Siiteri és Thompson 1975]. Közismert, hogy számos 

hormonfüggő daganat (pl. méhnyak-rák, mellrák) jellemzője az ösztrogén túlsúly, de az 

általános androgén többlettel járó patomechanizmusokban (pl. BPH, prosztata rák) is 

megfigyelték a szöveten belüli ösztrogén szint emelkedését. Ma már nem csak a 

mellrák, illetve méhnyak-rák kezelésében, hanem a BPH terápiájában és a prosztata rák 

hormonális prevenciójában is alkalmaznak aromatáz gátló vegyületet (pl. atamestane).  

Az Epilobium parviflorum kivonat aromatáz enzim gátló hatását 

koriokarcinomás placenta sejtvonalon, in itro tesztrendszerben vizsgáltuk. A vizsgálati 

módszert, Reed, Purohit és munkatársai dolgozták ki [Purohit és mtsai 2005;  

Raobaikady és mtsai 2006; Wood és mtsai 2005]. A placenta sejtek aromatáz aktivitását 

vizsgáltuk egy ismert aromatáz gátló vegyület (letrozol), illetve Epilobium kivonatok 

jelenlétében. Az aromatáz enzim szubsztrátjaként ismert mennyiségű, tríciummal jelölt 

androszténdiont ([1β3H] androszténdion, továbbiakban 3H-A) adtunk a rendszerhez, ami 

az aromatáz hatására ösztronná alakul, miközben a trícium a médiumba kerül (3H2O 

formában). A feleslegben maradt, jelölt androszténdion mennyiségét aktív szénnel 

(dextránnal fedett aktív szén: DCC) megkötöttük. Az aromatáz aktivitására a médium 

radioaktivitásának intenzitásából következtettünk. 

 

Sejtállomány: humán, koriokarcinomás placenta sejtek (JEG3, 7. passzázs)  

A sejttenyészethez használt médium összetétele: médium oldat (MEM) és 10% magzati 

borjú szérum (FCS), 1% glutamin, 1% nem esszenciális aminosav-keverék, 1% 

nátrium-piruvát és 7.5% nátrium-bikarbonát. A sejttenyésztő lombikról tripszinnel 

leválasztott sejteket centrifugáltuk és a korábban elkészített médium oldattal 4x104 

sejt/ml töménységű sejtszuszpenziót készítettünk. Egy 24 cellás sejttenyésztő tálcán, a 

fent leírt médiumban tenyésztettük a sejteket (4x103 sejt/cella kiinduló sejtszámmal) 

amíg szinte teljesen egybefüggő sejtrétegként borították a cellát (kb. 4x106 sejt/cella). A 

tenyésztés párásított, 37ºC-on temperált, 5% CO2 : 95% levegő összetételű 

atmoszférával rendelkező, sejttenyésztő inkubátorban történt. 
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Vizsgált minta: Epilobium parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonata 

 

A száraz kivonatokból a médium oldattal hígítva 0.8mg/ml-8mg/ml törzsoldatot 

készítettünk. Az acetonos és hexános kivonat oldódását dimetil-szulfoxiddal segítettük. 

5ml 3H-androszténdion oldathoz hozzákevertünk 5µl törzsoldatot (1000x-es hígítás). Ez 

az oldat képezi a mintát (továbbiakban jelzése: EP + 3H-A). A mérés során a minták 

tovább hígulnak (2.5-szer), így a végső mintakoncentráció a cellákban: 0.32-3.2µg/ml.  

 

Referencia: 

Vak kontroll : csak médium 

Negatív kontroll: médium és 3H-androszténdion 

Pozitív kontroll : 10nM letrozol (aromatázgátló vegyület)  

A mérést megelőzően a letrozol aromatáz gátló aktivitását 0.1-10000nM 

koncentrációtartományban mértük,  kalibrációs egyenest készítettünk és meghatároztuk 

az Epilobium minták méréséhez alkalmas letrozol koncentrációt (10nM).  

5ml 3H-androszténdion oldathoz (2-3nM, specifikus aktivitás: 23.5Ci/mmol) 

hozzákevertünk 5µl,  25µM koncentrációjú letrozol oldatot. Ez az oldat képezi a pozitív 

kontroll oldatát (letrozol + 3H-A). A mérés során a minták tovább hígulnak (2.5-szer), 

így a végső mintakoncentráció a cellákban: 10nM. 

 

Vizsgálat menete 

A méréshez enzimmentes médium használatára van szükség: médium oldat 

(MEM), 1% glutamin, 1% nem esszenciális aminosav-keverék, 1% nátrium-piruvát és 

7.5% nátrium-bikarbonát. A sejttenyésztő tálca celláiból óvatosan kipipettáztuk a 

tenyésztéshez használt médiumot, és 1-1ml enzimmentes médiummal feltöltöttük a 

cellákat. A tálcát öt percre keverőre helyeztük, hogy jól átmossa a médium a cellákat, 

majd ezt a folyadékot is eltávolítottuk. A cellákba adott mennyiségű médiumot, 

mintaoldatokat és a pozitív kontroll oldatot pipettáztunk. A mintákat három párhuzamos 

mérésben vizsgáltuk. Az egyes cellákba kerülő reagensek mennyiségét a 9. táblázat 

mutatja be. 
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9. táblázat: A sejtekhez adott reagensek mennyisége  

Reagensek EP cellák 
Pozitív kontroll 

(Letrozol) 
Negatív kontroll Vak 

EP (+ 3H-A) 1.5ml - - - 

Letrozol (+ 3H-A) - 1.5ml - - 
3H-A - - 1.5 - 

Médium 1ml 1ml 1ml 2.5ml 

EP: Epilobium parviflorum, 3H-A : 3H-androszténdion oldat (2-3nM) 

 

A tálcát keverőre helyeztük, hogy elősegítsük a reagensek keveredését, majd 1 órán 

keresztül inkubáltuk. Az inkubációs idő lejárta után a cellákban lévő folyadék 1-1ml-ét 

gondosan, egyenként egy-egy kémcsőbe pipettáztuk. A kémcsöveket jégfürdőbe 

helyeztük, hogy leállítsuk az aromatáz hatására végbemenő reakciót. Ezután a 

kémcsövekbe 500µl, hűtött aktív szén szuszpenziót pipettáztunk. Lefedés után fülke 

alatti keverőn néhány másodpercig kevertük a kémcsövek tartalmát, majd 

visszahelyeztük őket a jégfürdőbe és 1.5-2 órán keresztül állni hagytuk. Centrifugálással 

(4000rpm) segítettük elő a szén ülepedését, a felülúszóból pedig 1-1ml-t óvatosan, 10ml 

szcintillációs folyadékot tartalmazó szcintillációs csövekbe pipettáztunk. A minták 

sugárzását (3H2O tartalmát) szcintillációs számláló segítségével határoztuk meg. A 

sejttenyésztő cellákban található sejtszámot utólag cellánként mértük, Beckman Coulter 

sejtszámlálóval. 

 

Értékelés 

A vizsgált minták sugárzás értékeit (dpm= discintigration per minute) a vak 

oldatéval korrigáltuk. Az átalakult 3H-androszténdion százalékos aránya kiszámítható, 

ha a minta sugárzás értékét (X) elosztjuk az alkalmazott 3H-androszténdion oldat 

aktivitásával (totál aktivitás, TA):  

 Átalakulási %= 100* X (dpm) / TA 

 

A dpm értékek átváltása Ci egységre: 2.2 x 1012 dpm = 1Ci  

Az [1β3H]-androszténdion specifikus aktivitás értéke: 23.5 Ci/mmol 
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Az átalakulási % és a specifikus aktivitás ismeretében meghatározhaztó az átalakult 

[1β3H]-androszténdion mennyisége (fmol/h/cella). A cellákban található sejtszámok 

ismeretében pedig kiszámítottuk, a 106 db sejtre vonatkozó átalakult [1β3H]-

androszténdion mennyiségét (fmol/h/millió sejt). Minden minta esetében tehát 

kiszámítható ez az érték, amit nevezzünk Y-nak. Az aromatáz gátló képességre 

vonatkozó gátlási százalék értéke Y értékek alapján már könnyen kiszámítható: 

    

Gátlási %= 100* (Ynegatív kontroll-Yminta) / Ynegatív kontroll 
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3. Eredmények 

3.1. Botanikai vizsgálatok 

Makromorfológiai vizsgálatok  

A füzikék általában 50-150 cm magas, gyéren elágazó félcserjék. Jellemző rájuk a 

gazdag vegetatív szaporulat, így a növények gyakran a föld alatt vagy felett sarjakat 

hoznak a főgyökérből. A lomblevelek osztatlanok, átellenes vagy váltott állásúak, ép- 

vagy fogazott szélűek. A növények szára és levele –fajtól függően- fedőszőrökkel enyhén 

vagy sűrűbben borított lehet. A füzikék minden virágtája négytagú, sziromleveleik 

többnyire szív alakúak, halvány rózsaszínűek vagy lilák. A virágok sugaras 

szimmetriájúak, a porzótáj kétkörű, a porzók és a bibe felállók. A virágtáj szerkezete 

eltérő a korábban Chamaenerion szekcióba sorolt fajok esetében. Az Epilobium fajok 

virágzása június-szeptember hónapokra esik. Elvirágzás után a barna színű, becőszerű 

toktermés szétnyílik, szabad utat engedve az apró magvaknak. 

 

Epilobium parviflorum Schreb. (kisvirágú füzike) 

Átlagosan 50-70cm magas, évelő félcserje. Szára vékony, finoman molyhos (10/a 

ábra). A növény átellenes levélállású, szára főleg a felső harmadában ágazik el. A virág 

halványlila, négytagú; sugaras szimmetriájú. Apró, 4-6 mm-es, szív alakú 

sziromlevelekkel és 3-4 mm hosszú, molyhos csészelevelekkel rendelekezik. A bibe 

hosszúkás, négyszeresen osztott bunkó formájú. Az E. parviflorum virága oldalnézetből 

a 10/b ábrán, felülnézetből a 10/c ábrán látható. A lomblevelek hosszúkásak (3-5 cm), 

keskeny lándzsásak, fűrészes szélűek. A finoman molyhos levelek a száron ülnek (10/d 

ábra). 

 

10. ábra: Az E. parviflorum a: leveles szára, b: virága oldalnézetből, c: virága 

felülnézetből, d: lomblevele. 
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Július-szeptember között virágzik. 

Elvirágzás után a virágok leesnek, a 

toktermés szétnyílik és láthatóvá 

válnak az apró, barna, szőrkoszorús 

magok. Az E. parviflorum szétnyílt 

toktermése a 11. ábrán, magjai a 12. 

ábrán láthatók. 

 

Epilobium roseum Schreb. (rózsás füzike) 

Az Észak-Alföld vidékén gyakori faj első látásra 

könnyen összetéveszthető a kisvirágú füzikével, de van 

néhány szabad szemmel megfigyelhető megjelenésbeli 

különbség közöttük (13. ábra). Ilyen többek között, a 

levelek tojásdad formája, rövid nyele, a szár és a levelek 

gyérebb szőrözöttsége. Sziromlevelei fehéresek, 

halvány rózsaszín sávokkal. Magján nem található 

függelék.  

 

 

Epilobium tetragonum L. (négyélű füzike) 

A négyélű füzike a Dunántúlon elszórtan, az 

Alföldön gyakran előforduló faj. A magasabb termetű 

(70-100cm) füzikék közé tartozik. Nevét a száron 

erősen kidomborodó négy paralécnek köszönheti. 

Keskeny, lándzsás formájú lomblevelei röviden lefutnak 

a szárra. A szár és a levelek szőrözöttsége szabad 

szemmel nem figyelhető meg jól. Virága nem 

jellegzetes. Július-augusztus között virágzik (14. ábra). 

 

11. ábra:  

Szétnyílt toktermés 

12. ábra: 
Szőrkoszorús 

magok 

13. ábra:  

Epilobium roseum Schreb. 

14. ábra: 

Epilobium tetragonum L. 
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Epilobium montanum L. (hegyi füzike vagy erdei füzike) 

Az erdei füzikével leggyakrabban a Magyar-

középhegységben és a Dunántúlon találkozhatunk. Az 

Alföldön szórványosan előfordulhat. Széles, tojásdad 

levelei segítenek az azonosításban. Szív alakú 

sziromlevelei hosszabbak és hosszabban bemetszettek. 

Szára molyhos (15. ábra). 

 

 

 

 

Epilobium angustifolium L. (keskenylevelű füzike vagy erdei deréce) 

Mészkerülő erdőkben, vágásokban gyakran 

tömegesen fordul elő a keskenylevelű füzike. Az 

Alföldön ritkán megtalálható. Jellegzetes felépítéséből, 

virágzatából adódóan nem összetéveszthető az előbb 

felsorolt füzike fajok egyikével sem. Virágzata 

csúcsálló fürt, a virágok felépítése pedig szintén eltér a 

többi, magyar füzike fajtól. Virágzása június-augusztus 

hónapokra esik (16. ábra).  

A vizsgált Epilobium fajok makromorfológiai jellemzőit 

a 10. táblázat foglalja össze. 

 

15. ábra: 
Epilobium montanum L. 

16. ábra:  

Epilobium angustifolium L. 
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10. táblázat: A Magyarországon gyakori Epilobium fajok makromorfológiai jellemzői 

Faj E. parviflorum Schreb. E. roseum Schreb. E. tetragonum L. 
Magasság 50-70 cm 50-70 cm  70-100 cm 

Szár 

Vékony, felső 
harmadában elágazó, 

finoman molyhos 
 

Vékony, tőrózsás, 
felső harmadában 

elágazó; kopaszodó; 
2-4 paraléccel 

 

Vékony, felső 
harmadában elágazó, 
finoman molyhos; 2-4 
erősen kidomborodó 

paraléccel 
 

Levél 

Átellenes levélállás; 
Hosszúkás (3-5 cm), 
keskeny lándzsás, 

fűrészes szélű; 
száronülő; finoman 

molyhos lomblevelek  
 

Átellenes levélállás; 
Elliptikus, lándzsás 
(3-10 cm hosszú), 

fűrészes szélű; nyeles 
lomblevelek  

 

Átellenes levélállás; 
Keskeny, lándzsás (3-

10 cm hosszú), 
fűrészes szélű; 

száronülő, vagy rövid 
nyeles lomblevelek  

 

Virág 

Négytagú; halvány lila, 
4-6 mm hosszú szív 
alakú sziromlevelek; 

hosszúkás, bunkó 
formájú bibe 

 

Négytagú; fehéres, 
késöbb rózsaszín 
sávos, 4-7 mm 

hosszú, szív alakú 
sziromlevelek; bunkó 

formájú bibe 
 

Négytagú; rózsaszínű, 
4-7 mm hosszú, szív 
alakú sziromlevelek; 
bunkó formájú bibe 

 

Faj E. montanum L. E. angustifolium L. 

Magasság 50-70 cm 70-150 cm 

Szár 
Vékony, felső harmadában 
elágazó, finoman molyhos 

 

Erőteljes, ritkán elágazó. Sűrűn 
leveles, felső harmadában főként 
virágokkal borított. Kerek vagy 

enyhén szögletes, általában kopasz. 

Levél 

Átellenes levélállás; Tojásdad, 
lándzsás (4-10 cm hosszú), 

lekerekített vállú, fogazott szélű, 
majdnem száronülő, rövid nyeles 

lomblevelek  
 

Váltott levélállás. Keskeny, hosszúkás 
(2.5-20cm), száronülő, vagy rövid 

nyeles, többnyire kopasz lomblevelek. 
Szélük enyhén fogazott. A fonákon 

futó mellékerek majdnem 
derékszögben futnak bele az erősen 

kidomborodó főérbe. 

Virág 

Négytagú; vöröses rózsaszínű, 6-
10 mm hosszú, szív alakú 

sziromlevelek; négykaréjú bibe 
 

A virágzat csúcsálló, hosszú fürt. A 
virágok nagyok, négytagúak, 

zigomorfak. A szirmok ibolyás, sötét 
rózsaszínűek. A porzótáj egykörű, a 

porzók a bibével lelógnak. 
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Mikromorfológiai vizsgálatok 

A mikromorfológiai elemzés során kiderült, hogy a vizsgált Epilobium fajok föld 

feletti hajtásának szinte minden szervrésze tartalmaz rafidkötegekbe rendeződő 

kalcium-oxalát kristályokat kisebb nagyobb mértékben (17. ábra).  

 

 

17. ábra: a: szár km., b: derített levél, c: derített csészelevél, d: derített sziromlevél  

(E.  parviflorumból készült preparátumok, 10x-es és 20x-os nagyítás) 

 

A rafidkristályok mérete, sejten belüli térkitöltése és adott szöveten belüli 

elhelyezkedése eltérő az egyes fajok esetében. Az E. parviflorum lomblevelére sajátosan 

jellemző, hogy a benne található rafidkristályok elszórtan helyezkednek el a szöveten 

belül és szinte teljes egészében kitöltik a 

sejtet (17/b. ábra). 

Ezzel ellentétben, például az E. 

angustifolium lomblevelében a 

rafidkristályok nem töltik ki a sejtet és 

nagyrészt a főerek mentén figyelhetők 

meg (18. ábra). A vizsgált Epilobium 

fajok mikromorfológiai jellegzetességeit 

a 11. táblázat foglalja össze. 

 

 

 

18. ábra:  

E. angustifolium derített levél 
preparátum részlet (40x-es nagyítás) 
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11. táblázat: A vizsgált Epilobium fajok mikromorfológiai jellegzetességei 

Faj E. parviflorum Schreb. E. roseum Schreb. E. tetragonum L. 

Rafidok 

A levélben számos, 
100-150µm hosszú 

rafidköteg, ami kitölti a 
sejtet. 

Elszórtan számos, 
40-150µm hosszú 

rafidköteg. 

Elszórtan, de a 
sejtben ált. középen, 
60-150µm hosszú 

rafidköteg, ami nem 
töltik ki a sejtet 

Fedőszőr 

Sűrűn borított. 
100-400µm hosszú, 

egyenes, es. levélszélen, 
csészelevélen. 

Szemcsés kutikulával. 

Nagyon sűrűn 
borított. 

120-300µm hosszú, 
alapjánál görbült 
szőrök, erősen 

szemcsés 
kutikulával 

A levélszélen, 
csészelevélen 100-

200µm hosszú, 
alapjánál görbült 
szőrök, erősen 

szemcsés 
kutikulával 

Mirigyszőr 
Ritkán, 

80-300µm hosszú 
(fiatalabb levélen) 

Ritkán, (fiatalabb 
levélen) 

Ritkán, 
90-150µm hosszú 

szőrök 

Epidermisz 

Hullámos szélű 
epidermiszsejtek. 

Sztómák csak a levél 
fonákán. 

Hullámos szélű 
epidermiszsejtek. 
Sztómák csak a 
levél fonákán 

Hullámos szélű 
epidermiszsejtek. 
A levél színén is 

vannak sztómák, de 
kevesebb mint a 

fonákán. 

Faj E. montanum L. E. angustifolium L. 

Rafidok 
Elszórtan, de a sejtben ált. középen, 

60-150µm hosszú rafidköteg. 
Nem töltik ki a sejtet 

A levélerek mentén futó 
sejtekben, 

100-150µm hosszú rafidköteg. 
Nem tölti ki a sejtet 

Fedőszőr 

A levélszélen, erek mentén, 
csészelevélen 100-200µm hosszú, 

alapjánál görbült szőrök. 
Szemcsés kutikulával 

Ritka, csak a levélszélen és erek 
mentén található szőr, 

100-200µm hosszú 

Mirigyszőr 
Ritkán, 

90-150µm hosszú szőrök 
Nincs 

Epidermisz 
Hullámos szélű epidermiszsejtek. 
Sztómák csak a levél fonákán 

Hullámos szélű epidermiszsejtek. 
Sztómák csak a levél fonákán 
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3. 2. Fitokémiai vizsgálatok 

3.2.1. Flavonoidok VRK vizsgálata 

Az Epilobium kivonatok flavonoid összetételét a HPLC analízist megelőzően 

vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel vizsgáltuk. Referenciaként miricitrin és 

hiperozid (1mg/ml) tesztoldatot alkalmaztunk (19. ábra). 

 

E.p.      E.a.       E.t.      E.r E.m.     M        HE.p.      E.a.       E.t.      E.r E.m.     M        H
 

 

19. ábra: A vizsgált Epilobium fajok flavonoid összetételének VRK vizsgálata 

(365nm UV fénnyel megvilágított réteg)  

E.p.: E. parviflorum Schreb.; E.a.: E. angustifolium L.; E.t.: E. tetragonum L.; E.r.: E. 

roseum Schreb.; E.m.: E. montanum L.; M : miricitrin teszt; H: hiperozid teszt 

 

A VRK vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált Epilobium fajok 

mindegyike gazdag flavonoid komponensekben. Eltérést figyeltünk meg az Epilobium 

angustifolium és a többi faj flavonoid összetételében. Jól látható, hogy ebben az egy 

mintában nem a miricitrin (Rf.: 0.7) a vezető flavonoid komponens, hanem egy 0.47-es 

retenciós faktorral rendelkező -feltehetően kverecetin-glikozid- komponens. A további 

vizsgált fajok flavonoid összetétele igen hasonló, mindössze a 0.4-0.45 közötti retenciós 

faktorral rendelkező komponensek arányaiban vannak egyedi eltérések. 



Eredmények__ 
 

 72 

3.2.2. A vizes és acetonos kivonatok összehasonlítása HPLC módszerrel 

 A vizes és acetonos (80% v/v) kivonatok összetételét nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás módszerrel tanulmányoztuk. A kétféle kivonat HPLC 

ujjlenyomatát hasonlítottuk össze. A 20. ábra az Epilobium parviflorum minta vizes és 

acetonos kivonatának HPLC ujjlenyomatát mutatja be.  

 

20. ábra: Az Epilobium parviflorum vizes és acetonos (80% v/v) kivonatának HPLC 

ujjlenyomata 
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A kromatogramok alapján megállapítható, hogy az acetonos kivonat összetétele a fő 

komponensek tekintetében megegyezik a vizes kivonattal. Továbbá, az acetonos kivonat 

néhány minor komponenssel gazdagabbnak bizonyult, mint a vizes kivonat.   

3.2.3. Az Epilobium polifenolok HPLC-MS/MS vizsgálata 

Az Epilobium polifenolok vizsgálati eredményeinek összefoglalása előtt 

szeretném bemutatni következtetéseink kialakításának menetét a rögzített vizsgálati 

eredmények alapján.  Mindezt egy, a mintákban detektált komponens, a kvercetin-3-O-

ramnozid példáján kívánom szemléltetni.  

Az UV kromatogramok alapján a csúcsok retenciós idejéből következtettünk a 

kivonatban detektált komponensek egymáshoz viszonyított polaritására. Az adott 

vizsgálati rendszerben a leginkább poláris komponensek kisebb, a kevésbé poláris 

illetve apoláris komponensek nagyobb retenciós idővel rendelkeznek. A retenciós időt 

eszerint befolyásolja a molekula cukorkomponenseinek száma és minősége. A 

kvercetin-3-O-ramnozid az adott körülmények között 23.2±0.7 perces retenciós idővel 

rendelkezett. Az egyes komponensekről felvett UV-spektrumokból információt 

szereztünk a vegyület szerkezetével kapcsolatban (pl. eldönthető, hogy flavonoid vagy 

egyéb fenoloid komponensről van szó.) Az UV-spektrumok kiértkelésekor standard 

vegyületek spektrumaira, illetve Mabry és munkatársai által összegyűjtött flavonoid 

spektrumokra támaszkodtunk [Mabry és mtsai 1970]. A Rt=23.2’ komponens UV 

spektrumán (21. ábra) megfigyelhető a flavonoidokra jellemző két elnyelési 

hullámhossz maximum. Tehát, megállapítottunk, hogy a vizsgált komponens egy 

flavonoid vegyület.  
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21. ábra: A kvercetin-3-O- ramnozid UV spektrum. 

A totál ion kromatogramok az adott retenciós idővel rendelkező komponensek 

molekulatömegéről (pontosabban: m/z értékéről) nyújtanak információt. Ez alapján 

megtudtuk, hogy a vizsgált vegyületünk molekulatömege (m/z) 447Da (negatív ion 

módban: [M-H]-). A legértékesebb szerkezeti információkat a komponens ütközés 

indukálta hasadása után keletkezett molekula töredékek, ún. produkt ionok tömeg 

értékeiből kaptuk. Minden komponens sajátos, a molekulaszerkezettől függő 

fragmentációs mintázattal rendelkezik. Flavonoid-O-glikozidok esetében általában a 

cukorkomponens hasad le elsőként a molekuláról, magasabb ütköztetési energia 

alkalmazásakor már maga az aglikon is produkt ionokra hasad. A flavonoid aglikonok 

jellemző hasadási pontjait és a fragmensek általános elnevezését a 22. ábra mutatja be.  
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22. ábra: A flavonoid aglikonok jellemző hasadási pontjai és a fragmensek általános 

elnevezése [Ma 1997, Li 2000, Fabre 2001]. 

 

Összevetettük az azonosítani kívánt komponens CID spektrumának adatait néhány, 

flavonoid-aglikon standard LC-MS/MS vizsgálatának eredményeivel, illetve az 

Epilobium flavonoidokkal kapcsolatos szakirodalmi ismeretekkel (12. táblázat).  
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12. táblázat: az Epilobium mintákban leggyakoribb flavonol aglikonok hasadása során 

keletkező, jellemző produkt ionok [Fabre és munkatársai 2001, Ablajan és mtsai 2006]. 

M: az aglikon tömege;  

* Az azonosítás alapját képező produkt ionok 

Produkt ion kvercetin 
(m/z) 

miricetin 
(m/z) 

kempferol 
(m/z) 

[MA-H]- 300* 317 285 
[MA -H-CO]- 271* 289 257 
[MA -H-C2H2O]- - - 243 
[MA -H-CO2]

- 255* 273 241 
[MA -H-2CO]- - - 229 
[MA -H-CO2-CO]- 229 245 213 
[MA -H-C2H2O-CO2]

- - - 199 
[MA -H-B gyűrű]- 193 209 - 
1,2A- 179 179 - 
1,2A—CO 151* 151  
1,3A - - 151 
1,2B- 121 137 - 
1,2A—CO-CO2 107 107 - 
 

A szóban forgó komponens (Rt=23.2) hasadási mintázata (CID spektruma) (23. ábra), 

ezek alapján már könnyebbenn értelmezhető.  

 

23. ábra: A vizsgált komponens (Rt=23.2’) CID spektruma 

MA: az aglikon tömege, Mcukor: cukorkomponens tömege; 

 

A 23. ábrán jól látható, hogy a molekulai ion (m/z-447Da) teljes mértékben elhasadt. A 

legnagyobb mennyiségben keletkezett produkt ion az m/z-300Da, ami az adott 

ütköztetési energiával már kevésbé fragmentálódott tovább, tehát ez nagy 
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valószínűséggel az aglikon. A molekula ion és az aglikon tömegének ([M-H]-) 

különbségéből (∆=147 [Mtcukor-OH]) a lehasadt cukor komponens tömegére 

következtettünk (Mtcukor=164, azaz nagy valószínűséggel ramnóz). Ez utóbbi 

számításnál azt vettük figyelembe hogy egy O-glikozid képződése vízkilépéssel jár, és a 

keletkezett víz egyik H-atomja általában az aglikontól, a további O- és H-atomok a 

cukor komponenstől származnak. A jellegzetes hasadási mintázat alapján 

megállapítottuk, hogy az aglikon a kvercetin. A flavonol-O-glikozidok 

cukorvesztésekor nem csak aglikonok, hanem –heterolitikus hasadás következtében- 

aglikon gyökök is keletkeznek minden esetben. Az aglikon gyökök csúcsa és aránya 

szintén megfigyelhető egy nagyobb felbontású CID spektrumon. A heterolítikus és 

homolítikus hasadások arányából következtethetünk a glikozid kapcsolódási pozíciójára 

(pl. C3 vagy C7) [Hwattum és Ekeberg 2002, Ablajan 2006]. Kvercetin-ramnozid 

molekulánk esetében a heterolítikus hasadások aránya nagyobb volt, így 

megállapítottuk, hogy a vizsgált komponensünk a kvercetin-3-O-ramnozid.  

 

A vizsgált Epilobium fajok polifenol összetételének HPLC-MS/MS analízise 

során 20 különböző polifenol komponenst detektáltunk, ebből 16 vegyületet 

azonosítottunk (13. táblázat).  
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13. táblázat: Az Epilobium mintákban detektált komponensek retenciós adatai és 

tömegspektrometriás paraméterei.  

Komponens 
Rt 

(perc) 
[M-H] - 

Produkt ionok 

(m/z) 

1. Oenothein B 3.0 - 7.3 
1567 / 783 

[M-2H]2- 
915, 765, 450, 301 

2. Ellág- és gallotannin származékok 3.0 - 7.6 
1473, 1208, 

1065, 923 
- 

3. Kávésav – pentóz észter 5.9 311 179, 149, 135 

4. Klorogénsav 7.2 353 191, 135 

5. N.a. 9.2 381 300, 283,229,185 

6. Miricetin-3-O-hexóz-gallát 11.8 631 479, 316, 151 

7. Miricetin-3-O-hexozid 14.05 479 316, 287, 271, 179, 151 

8. N.a. 15.5 615 300, 169 

9. Kvercetin-3-O-hexóz-gallát 16.4 615 463, 300, 151 

10. Ellágsav-pentozid 16.5 433 300, 271, 228 

11. Miricetin-3-O-pentozid 16.9 449 316, 287, 151 

12. Miricetin-3-O-ramnozid 17.3 463 316, 271, 179, 151 

13. N.a. 18.0 301 284, 245, 200 

14. Kvercetin-7-O-glükuronid 18.2 477 301, 255, 179,151 

15. Ellágsav-hexozid 18.7 463 300, 271, 255 

16. Kvercetin-3-O-pentozid 21.5 433 300, 271, 255, 151 

17. Kempferol-3-O-hexozid 22.0 447 255, 227, 151 

18. Kempferol-7-O-glükuronid 22.9 461 
285, 257, 229, 211, 169, 

151 

19. Kvercetin-3-O-ramnozid 23.2 447 300, 271, 255, 151 

20. Kempferol-3-O-ramnozid 26.3 431 284, 255, 227, 151 

N.a.: Nem azonosított komponens 
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A minták két hullámhosszon (260 nm, 340 nm) rögzített UV kromatogramja a 24. 

ábrán látható.  

 

 

 

24. ábra: A vizsgált Epilobium minták HPLC-UV kromatogramja. 

260nm-en (felső vonal) és 340nm-en (alsó vonal) rögzített kromatogramok. 
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folyt. 24. ábra: A vizsgált Epilobium minták HPLC-UV kromatogramja. 

260nm-en (felső vonal) és 340nm-en (alsó vonal) rögzített kromatogramok. 

 

Az alkalmazott kromatográfiás módszer nem tette lehetővé a 260 nm 

hullámhosszon detektált, 1., 2., 3. jelzésű komponensek teljes elválasztását, azonban a 

többi polifenol esetében nagy felbontású elválasztást biztosított. Az 1.-3. komponensek 

azonosításában ezért, elsősorban a tömegspektrometriás detektálás során nyert 

eredményekre hagyatkoztunk. Már az UV kromatogramok alapján megállapítható, hogy 

a fajok különböző összetételben és arányban tartalmazzák a detektált komponenseket. 

Az UV és totál ion kromatogramokat összevetve, az (m/z)-783Da molekulaion és az 

(m/z)-1567Da molekulaion az 1. jelzésű, minden mintában megtalálható, széles csúcs 

teljes kiterjedésében detektálható volt. Tekintettel arra, hogy a 784Da tömeg (negatív 

ion módban: 783Da) éppen fele az 1568Da-os molekulának, felmerült a feltételezés, 
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hogy ez a két tömegspektrometriás jel egyazon komponens, egyszeresen ((m/z)-

1567Da) és kétszeresen ((m/z)-783Da) töltött molekuláihoz tartozik. A kérdés eldöntése 

érdekében megvizsgáltuk a szóban forgó molekulaionok izotópos formáinak 

tömegspektrometriás jelét. A természetben megtalálható szerves vegyületek között 

kb.1%-ban előfordul azok C13 izotópot tartalmazó formája is. Ez az izotópos forma 

legtöbbször detektálható is a tömegspektrometriás vizsgálat során. Amennyiben a 

molekulaion egyszeres töltéssel (m/1) rendelkezik, a C13 izotópos formája +1 m/z 

különbséggel észlelhető. Amennyiben a töltés kétszeres (m/2) a különbség a két forma 

között mindössze +0.5 m/z.  

Megvizsgálva a TI kromatogramokat, a (m/z)-783Da komponens csúcsa után 0.5 

(m/z) eltéréssel látható az adott molekulaion C13 izotópot tartalmazó formája. Ezt 

figyelembe véve, valamint a retenciós idő és UV spektrumok azonossága alapján 

megalapozott a feltételezés, hogy (m/z)-783Da a kétszeres töltésű ([M-2H]2-), a (m/z)-

1567Da pedig az egyszeres töltésű formája ugyanannak a molekulának (1.). Az MS/MS 

fragmentáció után az 1. jelzésű komponenst, mint oenothein B azonosítottuk (25. ábra).  

 

 

A szakirodalom az Epilobium fajok főkomponensei 

között említi ezt a makrociklikus tannin komponenst 

[Tita és mtsai 2001; Hvattum és Ekeberg 2003], 

azonban MS/MS fragmentációs mintázatát eddig 

még nem közölték.  

 

 

 

 

Az oenothein B két feltételezett molekulaionjának fragmentációs mintázata (CID 

spektruma) a 26. ábrán látható. 
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25. ábra: Oenothein B 
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26. ábra: a: (m/z)-783Da; b:(m/z)-1567Da molekulaionok fragmentációs mintázata 

Az oenothein B fragmentációs mintázata az ütközési energia változtatásával szinte 

minden esetben megváltozott, különféle produkt ionokat eredményezve. Ennek ellenére, 

megkíséreltük a molekula legvalószínűbb hasadási pontjainak kijelölését a 

fragmentációs mintázatok alapján. A CID spektrumokon leggyakrabban illetve 

legintenzívebben megfigyelhető produkt ionokat vettük alapul. Az oenothein B egyes 

feltételezett hasadási irányait és legjellemzőbb fragmenseit a 27. ábra mutatja be. 

  

 

27. ábra: Az oenothein B feltételezett hasadási irányai és legjellemzőbb fragmensei. 

  

A 2. jelzésű csúcsban a tömegspektrumok alapján, több nagy molekulatömegű 

komponenst (m/z)- 1473, 1208, 1065, 923 Da) is detektáltunk. Ezek a komponensek 

nagy valószínűséggel makrociklikus ellág- vagy gallotannin származékok. A tanninok 
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nagy mértékű jelenléte minden Epilobium mintára jellemző volt. A mintákban kávésav-

pentóz észtert (3. Rt: 5.9 min; (m/z)- 311 Da) és klorogénsavat (4. m/z)- 353 Da) is 

azonosítottunk. Ez utóbbi csúcsa már jól elkülöníthető volt mindkét hullámhosszon és 

jelen volt kivétel nélkül minden vizsgált mintában.  A flavonoidokat a kvercetin, a 

miricetin és a kempferol különböző glikozid- és glükuronid- származékai képviselték. A 

cukor- vagy cukorsav leginkább valószínű kapcsolódási pozícióját Hvattum et al. és 

Ablajan et al. által leírt módszer alapján határoztuk meg [Hvattum és Ekeberg 2003; 

Ablajanés mtsai 2006]. A 6. és 9. jelzésű komponensek disszociációja alapján 

megállapítható, hogy a flavonol-glikozid cukorkomponenséhez egy galluszsav csoport 

is kapcsolódik. Az ilyen jellegű vegyületek előfordulása nem túl gyakori a 

növényvilágban. A 6. komponens (miricetin-3-O-hexóz-gallát) jelen volt az E. 

parviflorum és E. tetragonum mintákban, a 9. komponens (kvercetin-3-O-hexóz-gallát) 

viszont csak az E. angustifolium kivonatában volt detektálható. A polifenol 

komponensek minőségi összetétele az egyes fajokban nem mutatott akkora 

változatosságot mint egymáshoz viszonyított kvantitatív arányuk. A polifenol összetétel 

kvantitatív arányait az egyes mintákban az UV és TI kromatogramok csúcsterületei 

alapján becsültük meg (AUC/TAUC) (14. táblázat). 
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14. táblázat: A polifenolok összetétel aránya az egyes Epilobium mintákban. 

E. p.: Epilobium parviflorum Schreb., E. a.: Epilobium angustifolium L., E. r.: 

Epilobium roseum L.; E. t.: Epilobium tetragonum L., E. m.: Epilobium montanum L. 

Komponens 

Jelzése* 
E. p. E. m. E. r. E. t. E. a. 

1. +++ +++ +++ +++ ++ 

2. ++ ++ ++ ++ ++ 

3. + + + ++ ++ 

4. + + + + + 

5. - - + + + 

6. + - - + - 

7. ++ ++ ++ + - 

8. - - - + + 

9. - - - - + 

10. ++ + + - - 

11. - + - + - 

12. +++ +++ +++ ++ - 

13. + - - - - 

14. - - - - +++ 

15. + + + ++ + 

16. - - - + + 

17. - + - - - 

18. - - - - + 

19. + ++ ++ ++ + 

20. + + + + + 

+++: nagy arány, ++: közepes arány, +: alacsony arány, -: minor vagy hiányzó 

komponens  

 

A legmarkánsabb minőségi eltérések az E. angustifolium és a többi minta polifenol 

összetétele között mutatkoztak. A többi fajtól eltérően, kizárólag az E. angustifolium 

tartalmazott flavonol-glükuronid vegyületet (14.: kvercetin-glükuronid; 18.: kempferol-

glükuronid). Továbbá, az összes többi Epilobium faj fő flavonoid összetevője a 
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miricitrin (12), de az E. angustifolium mintájában a kvercetin-glükuronid dominált. A 

mintákban azonosított flavonoidok kémiai szerkezete a 28. ábrán látható. 

 

O

R3

OH

R7

R3'

OH

O

R5'

 

Flavonoid komponens R3 R7 R3’ R5’ 

Miricetin-3-O-hexóz-gallát hexóz-gallát OH OH OH 

Miricetin-3-O-hexozid hexóz OH OH OH 

Kvercetin-3-O-hexóz-gallát hexóz-gallát OH OH H 

Miricetin-3-O-pentozid pentóz OH OH OH 

Miricetin-3-O-ramnozid ramnóz OH OH OH 

Kvercetin-7-O-glükuronid OH glükur. OH H 

Kvercetin-3-O-pentozid pentóz OH OH H 

Kempferol-3-O-hexozid hexóz OH H H 

Kempferol-7-O-glükuronid OH glükur. H H 

Kvercetin-3-O-ramnozid ramnóz OH OH H 

Kempferol-3-O-ramnozid ramnóz OH H H 

28. ábra: A vizsgált Epilobium mintákban azonosított flavonoid komponensek 

 

3.2.4. Flavonoid tartalom meghatározása 

Az Epilobium drogok flavonoid tartalmát a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvnek 

megfelelő, 6. Európai Gyógyszerkönyv előírásai szerint határoztuk meg. A 

Gyógynövénykutató Intézet minőségi előirata alapján a drog száraz drogra 

vonatkoztatott és hiperozidban számított összflavonoid tartalma legalább 0.50g/100g 

[Gyógynövénykutató Intézet minőségi előirat: Epilobii herba]. A flavonoid tartalom 

mérés eredményeit a 15. táblázat foglalja össze. 
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15. táblázat: A vizsgált Epilobium drogok flavonoid tartalma 

Minta 
Flavonoid tartalom g/100g drog 

(hiperozidban kifejezve) 

E. parviflorum  0.83 ± 0.03 

E. angustifolium 0.69 ± 0.02 

E. roseum  0.82 ± 0.03 

E. montanum  0.80 ± 0.04 

E. tetragonum  0.73 ± 0.04 

 

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált Epilobium fajok között 

nincs markáns eltérés a flavonoid tartalmat illetően. Az Epilobium parviflorum 

flavonoid tartalma bizonyult a legmagasabbnak, de szignifikánsan kisebb flavonoid 

tartalmat csak az E. angustifolium és az E. tetragonum kivonatok esetében mértünk.  

 

3.2.5. Összes polifenol- és cserzőanyag tartalom meghatározása 

Az Epilobium drogok összes polifenol- és cserzőanyag tartalmát a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvnek megfelelő, 6. Európai Gyógyszerkönyv előírásai szerint határoztuk 

meg. A mérés eredményeit a 16. táblázat és a 29. ábra foglalja össze. 

 

16. táblázat: A vizsgált Epilobium drogok összes polifenol és cserzőanyag tartalma  

Minta 
Összpolifenol 

tartalom g/100g drog 

Cserzőanyag tartalom g/100g 

drog (pirogallolban kifejezve) 

E. parviflorum  34.8 ± 0.7 25.8 ± 0.9 

E. montanum 30.2 ± 0.9 25.2 ± 0.9 

E. roseum 28.6 ± 1.0 21.4 ± 0.8 

E. tetragonum  25.8 ± 1.0 18.7 ± 0.9 

E. angustifolium  22.3 ± 0.9 18.7 ± 0.8 
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29. ábra: A vizsgált Epilobium minták összpolifenol- és cserzőanyag tartalma. 

E.p.: Epilobium parviflorum; E.m.: Epilobium montanum; E.r.: Epilobium roseum; 

E.t.: Epilobium tetragonum; E.a.: Epilobium angustifolium;  

 

Eredményeink alapján az egyes fajok összpolifenol- és cserzőanyag tartalma 

között szignifikáns különbségek vannak (p>0.05). A vizsgált minták közül az Epilobium 

parviflorum rendelkezett a legmagasabb összpolifenol- és cserzőanyag tartalommal. 

3.2.6. Fitoszterolok GC-MS vizsgálata 

A vizsgált Epilobium kivonatok GC-MS kromatogramja a 30. ábrán látható. A 

mintákban, nagy mennyiségben fordultak elő hosszú szénláncú alkohol- és zsírsav-

származékok. Kivétel nélkül, minden faj esetében a β-szitoszterol volt az egyetlen 

azonosítható fitoszterol komponens. A hexános kivonat tartalmazott továbbá az adott 

mintára jellemző vegyületeket, de ezek egyike sem volt domináns (17. táblázat).  
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30. ábra: A vizsgált Epilobium minták hexános kivonatának GC-MS kromatogramja 
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17. táblázat: A vizsgált Epilobium fajok hexános kivonatában azonosított komponensek 

E.p.: Epilobium parviflorum; E.m.: Epilobium montanum; E.r.: Epilobium roseum; 

E.t.: Epilobium tetragonum; E.a.: Epilobium angustifolium  

 E. p. E. m E. r. E. t. E. a. 

β-szitoszterol 

(tR: 29.37) 
+ + + + + 

Fitol 

(tR: 10.98) 
+ + + - + 

Oleol 

(tR: 10.4) 
+ - - - - 

Palmitinsav 

(tR: 9.51) 
+ + + + + 

Egyéb Betulin - Linolénsav 
metil-észter 

Linolénsav 
metil-észter 

Ciklo-
tetrakozán, 

Cikloartenol 
β-amirin 

 

A GC-MS analízis eredményei alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált Epilobium fajok 

hexános kivonatának triterpén összetételében vannak kisebb eltérések, de jelentős 

különbség nem figyelhető meg. 

3.2.6. A β-szitoszterol előfordulása eltérő polaritású kivonatokban 

Az Epilobium parviflorum β-szitoszterol tartalmának kvantitatív analízisét 

megelőzően, a drog hexános és továbbextrahált etanolos kivonatait vékonyréteg-

kromatográfiás (VRK) módszerrel vizsgáltuk. A VRK réteg a 31. ábrán látható. 

R: β-szitoszterol teszt (Rf = 0.4) 

1: hexános kivonat 

2: hexános kivonat el nem szappanosítható r. 

3: etanolos kivonat el nem szappanosítható r. 

 

 

31. ábra: Az Epilobium parviflorum  

β-szitoszterol tartalmának VRK vizsgálata 
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Az Epilobium parviflorum fitoszterol tartalmának VRK vizsgálata alapján 

megállapítottuk, hogy a drog hexános kivonata egyéb triterpén komponensek mellett, 

jelentős mennyiségű β-szitoszterolt tartalmazott, ami a hexános kivonat el nem 

szappanosítható részében még inkább koncentrálódott. Az etanollal tovább extrahált 

drog is tartalmazott β-szitoszterolt, ami nagy valószínűséggel észterhez vagy 

glikozidhoz kötött formában volt jelen a drogban. 

3.2.7. Az Epilobium parviflorum β-szitoszterol tartalmának vizsgálata 

A kvantitatív vizsgálat során, a kétlépéses kivonásnak (hexános, majd etanolos) 

köszönhetően információt nyertünk a kisvirágú füzike szabad állapotú és észterként 

vagy glikozidként kötött β-szitoszterol tartalmáról egyaránt.  

A β-szitoszterol standard hét különböző koncentrációjú oldatának (1-100µg/ml) 

mérése alapján készített kalibrációs egyenes egyenlete: y=0.910x – 0.0899 (R2=0.9997). 

Eredményeink alapján az Epilobium parviflorum Schreb. virágos hajtása 0.13%, száraz 

drogra vonatkoztatott β-szitoszterolt tartalmaz. Ennek az össz-szitoszterol 

mennyiségnek több mint 15%-a észterként, vagy glikozidhoz kötött formában található 

a növényben (18. táblázat).  

 

18. táblázat: A kvantitatív gázkromatográfiás mérések eredményei 

β-szitoszterol tartalom Epilobium parviflorum Schreb. drogjában 

(g/100g száraz drog) 

Szabad állapotú β-szitoszterol 0.11 ± 0.02 

Kötött (észter vagy glikozid) állapotú β-szitoszterol 0.02 ± 0.003 

Összesen 0.13 ± 0.02 

 

Az elszappanosítás előtt és azt követően mért eredmények közötti eltérés alapján 

megállapítottuk, hogy a művelet átlagosan 3.5%-os veszteséggel járt. Ez az elfogadható 

hibahatáron belüli érték. A retenciós idő ismételhetősége (±0.015%) és az AUC 

pontossága (±0.54%) alapján az alkalmazott gázkromatográfiás  módszert 

megbízhatónak és pontosnak értékeltük. 
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3.3. In vitro  hatásvizsgálatok 

3.3.1. Antioxidáns kapacitás 

Az ABTS illetve DPPH segítségével elvégzett antioxidáns vizsgálatok 

eredményeiből a minták H-donor kapacitására következtethetünk. A tapasztalatok 

alapján, a tesztekben kimutatott H-donor kapacitás egyenes arányban növekszik a 

vizsgált komponensek vagy komplex kivonatok hidroxil-csoportjainak számával [Kim 

és Lee 2004].  

A szabadgyök mennyiség 50%-os csökkentéséhez szükséges mintakoncentrácókat 

(EC50, µg/ml) a 19. táblázat foglalja össze.  

 

19. táblázat:  

A vizsgált Epilobium minták és a referencia vegyületek antioxidáns kapacitása 

Minta 
ABTS  

EC50 (µg/ml) 

DPPH  

EC50 (µg/ml) 

E. parviflorum 1.71 ± 0.05 3.01 ± 0.03 

E. angustifolium 2.19 ± 0.07 5.95 ± 0.06 

E. montanum 1.97 ± 0.06 3.95 ± 0.05 

E. tetragonum 2.02 ± 0.06 3.84 ± 0.05 

E. roseum 1.98 ± 0.06 4.12 ± 0.06 

Trolox 1.99 ± 0.04 (7.96 ± 0.02 µM) 4.09 ± 0.05 (16.36 ± 0.13 µM) 

Aszkorbinsav 2.52 ± 0.04 (14.29 ± 0.03 µM) 3.63 ± 0.03 (20.63 ± 0.41 µM) 

 

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált Epilobium kivonatok a 

Trolox illetve az aszkorbinsav aktivitásával nagyságrendben azonos, magas antioxidáns 

kapacitással rendelkeznek. Az aktivitás jobb szemléltetése végett a grafikonon az EC50 

koncentráció reciprok értékét ábrázoltuk (32. ábra).  
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32. ábra: A vizsgált minták antioxidáns kapacitása 

E.p.: Epilobium parviflorum; E.m.: Epilobium montanum; E.r.: Epilobium roseum; 

E.t.: Epilobium tetragonum; E.a.: Epilobium angustifolium 

 

A vizsgált fajok antioxidáns kapacitás értékei között szignifikáns eltérések mutatkoztak. 

Az Epilobium parviflorum kivonata rendelkezett a legmagasabb antioxidáns 

kapacitással.  
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3.3.2. Lipidperoxidáció gátló hatás 

Az Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonatának lipidperoxidáció gátló 

hatását in vitro, tiobarbitursavas tesztrendszerben vizsgáltuk. A kivonatok mérési 

eredményeinek értékelése során nagyon hasonló függvényeket (koncentráció-gátlási%) 

kaptunk (33. ábra). 

 

33. ábra: Az Epilobium parviflorum kivonatok lipidperoxidáció gátló hatása TBA 

tesztben 

 

Az alkalmazott rendszerben a kivonatok 0.20mg/mL koncentrációérték felett 

gátolták a lipidperoxidációt. A hatás mindkét kivonat esetében koncentrációfüggőnek 

bizonyult. A lipidperoxidáció 50%-os gátlásához szükséges koncentráció (IC50) az 

acetonos kivonat esetében 2.37±0.12mg/ml, a vizes kivonat esetében: 8.11±0.23mg/ml. 

A 0.20mg/ml alatti koncentrációtartományban azonban mindkét kivonat prooxidáns 

tulajdonságot mutatott. Eredményeink alapján elmondható, hogy az Epilobium 

parviflorum kivonatai koncentrációfüggően gátolják a lipidperoxidációt 0.20mg/ml 
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koncentráció felett. Azonos körülmények között a pozitív kontrollként használt, 10-4M 

koncentrációjú propil-gallát 50%-os gátlást mutatott. 

3.3.3 Sejtvédő hatás 

Az Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonatának oxidatív károsodással 

szemben tanúsított sejtvédő hatását in vitro fibroblaszt sejteken vizsgáltuk.  

A kivonatokkal előkezelt sejteken, a vizsgált koncentrációtartományban az Epilobium 

kivonatok határozott antioxidáns védelmet nyújtottak az indukált oxidatív károsodással 

szemben (34. ábra). A vizes és acetonos kivonat közel azonos mértékben fejtette ki 

hatását. Az acetonos kivonat minden kezelés esetében koncentrációfüggő hatást 

produkált, míg a vizes kivonat esetében a szimultán is adott kivonatok sejtvédő hatása 

egy adott koncentrációérték (1.67µg/ml) felett hirtelen lecsökkent.  Az előkezelt 

sejteken a vizes kivonat is koncentrációfüggően gátolta az oxidatív károsodást. 

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a szimultán-, valamint az elő- és szimultán 

kezelések bizonyultak a leghatékonyabbnak, azonban a kizárólagos előkezelés mindkét 

kivonat esetében stabil és koncentrációfüggő hatást eredményezett. A kivonatok 

sejtvédő hatásának erőssége a kataláz enzim sejtvédő hatásánál valamivel gyengébb, de 

nagyságrendben azonos volt. Ugyanebben a rendszerben a kataláz enzim (250 IU/ml) a 

sejtek 64%-ának nyújtott védelmet.  
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 34. ábra: Az Epilobium parviflorum kivonatok által kifejtett sejtvédő hatás 

 

A fibroblaszt sejtek számának változását és az esetleges deformitásokat a 

kezelések hatására fénymikroszkóppal vizsgáltuk. A kezelések hatására történő sejtszám 

változás sejtfestés nélkül is megfigyelhető volt (35. ábra). 
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35. ábra: Fibroblaszt sejtek változása a kezelések hatására  

Fénymikrószkóphoz csatolt kamerával készített felvétel, 100x-os nagyítás 

3.3.4. COX-gátló hatás  

Az Epilobium parviflorum kivonatok COX-gátló aktivitását in vitro 

tesztrendszerben, makrofág sejteken vizsgáltuk. A speciális tesztrendszerben a COX 

enzim működése által felszabadult PGE2 mennyiségét spektrofotometriásan határoztuk 

meg. A vizsgálat során mért színintenzitás fordítottan arányos a képződött PGE2 

koncentrációjával, de egyenesen arányos a COX-gátló hatás mértékével. A 

kalibrációhoz használt PGE2 kalibrációs sorozat abszorbancia értékeit a koncentráció 

függvényében ábrázoltuk (36. ábra) és eredményeinket a kalibrációs egyenes alapján 

állapítottuk meg. 

 

 



Eredmények__ 
 

 97 

 

 

 

36. ábra: A PGE2 standard kalibrációs egyenese  

 

A COX-gátló hatás vizsgálata során az Epilobium parviflorum kivonatai 

koncentráció-függő COX enzimgátló hatást mutattak. A COX enzim működédsének 

50%-os gátlásához (IC50) az acetonos kivonat esetében 1.4±0.1µg/mL, míg a  vizes 

kivonat esetében 5.5±0.2µg/mL koncentráció volt szükséges. Eredményeink alapján az 

E. parviflorum vizes és acetonos kivonatának gyulladáscsökkentő aktivitása 

feltételezhető. Azonos körülmények között a pozitív kontrollként használt indometacin 

21±3µM koncentrációban 50%-al csökkentette (IC50) a felszabadult PGE2 mennyiségét.  

3.3.5. Ösztrogén-/androgén- receptorkötő aktivitás 

 Az Epilobium parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonatának 

szteroidreceptor-kötő aktivitását in vitro, speciális élesztőgomba sejtek felhasználásával 

tanulmányoztuk. Az ösztradiol (17β-ösztardiol) és a tesztoszteron standardok mérési 

eredményei alapján kalibrációs görbét készítettünk (37. ábra). 
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37. ábra: Az ösztradiol és a tesztoszteron standardok kalibrációs görbéi 

 

A kalibrációs görbék segítségével következtettünk a minták ösztrogén- vagy androgén 

receptorkötő aktivitására. Mérési eredmények alapján megállapítottuk, hogy az 

Epilobium parviflorum kivonatok, a vizsgált koncentrációtartományban (0.01-

1000µg/ml) nem mutattak receptorkötő aktivitást sem az ösztrogén- sem az androgén 

receptoron.  

3.3.6. Anti-ösztrogén-/anti-androgén aktivitás 

Az Epilobium parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonatának antagonista 

hatását az ösztradiol és a tesztoszteron szteroidreceptor-kötő aktivitására in vitro, 

speciális élesztőgomba sejtek felhasználásával tanulmányoztuk. Eredményeink alapján 

megállapítottuk, hogy az Epilobium parviflorum kivonatok, a vizsgált 

koncentrációtartományban (0.01-1000µg/ml) nem gátolták szignifikáns mértékben  a 

17β-östradiol vagy a tesztoszteron receptorkötődését, tehát nem fejtettek ki sem anti-

ösztrogén, sem anti-androgén aktivitást.  
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3.3.7. Aromatáz gátló aktivitás 

Az Epilobium parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonatának aromatáz 

gátló aktivitását koriokarcinomás placenta sejtvonalon, in itro tesztrendszerben 

vizsgáltuk. Pozitív kontrollként ismert, aromatáz gátló vegyületet, letrozolt 

alkalmaztunk. A letrazol (0.1-10000nM) ugyanebben a tesztrendszerben mért aromatáz 

gátló aktivitását a 38. ábrán látható görbe szemlélteti. 

 

 

38. ábra: A pozitív kontrollként használt letrozol aromatáz gátló aktivitása 

(IC50=16.5±8nM) 

 

Az Epilobium kivonatok mérési eredményei alapján megállapítottuk, hogy a 

vizsgált koncentrációtartományban (0.32-3.2µg/ml) a kivonatok látszólag mutattak 

aromatáz gátló hatást, de a különböző koncentrációk esetében mért eredmények óriási 

(>30%) szórása miatt az aktivitások különbsége nem mondható szignifikánsnak (39. 

ábra).  
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39. ábra: Az Epilobium parviflorum kivonatainak aromatáz gátló aktivitása 
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Megbeszélés, következtetések 

 

Az Epilobium fajok Európaszerte elterjedtek, Magyarországon is gyakran 

fordulnak elő. Az Epilobii herba drog leggyakoribb tradícionális és modern fitoterápiás 

felhasználása a BPH megelőzésében és kiegészítő kezelésében van, azonban a kedvező 

népgyógyászati tapasztalatokhoz aránytalanul csekély tudományos ismeret párosul. Ez 

indokolta, hogy újabb információkkal szolgáljunk az Epilobium fajok fitokémiai 

összetételével és hatásmechanizmusával kapcsolatban.  

 

Munkánk során célul tűztük ki a Magyarországon leggyakrabban előforduló Epilobium 

fajok fitokémiai összetételének összehasonlítását és biológiai hatásmechanizmusának 

vizsgálatát. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai Epilobium fajokkal kapcsolatos 

ismeretek bővítéséhez és elősegíteni a megfelelő minőségű füzike drog széles körű, 

evidenciákon alapuló felhasználását.    

 

Vizsgálatainkhoz, mindenekelőtt megbízható, botanikailag azonosított növényanyagra 

volt szükség, tehát elsődleges célunk a vizsgálatra szánt Epilobium fajok begyűjtése 

illetve termesztése, továbbá a botanikai azonosítás elvégzése makro- és 

mikromorfológiai vizsgálatok segítségével.  

 

A gyógynövények, illetve gyógynövény alapú készítmények felhasználásában 

kritikus pont a megfelelő minőségű növényanyag biztosítása. A Magyarországon is 

honos Epilobium fajok külső megjelenése –néhány kivételtől eltekintve- rendkívül 

hasonló, így felismerésük puszta ránézés alapján nem egyszerű. Nehezíti a botanikai 

azonosítást a fajok gyakori hibridképzése is. A megbízható botanikai besoroláshoz 

körültekintő, makro- és mikromorfológiai vizsgálatok elvégzése szükséges.  

Kutatómunkánk során öt, hazánkban honos, a gyógyászatban használatos 

Epilobium faj mintáival dolgoztunk. Az E. parviflorum saját termesztésből, az E. 

tetragonum, E. roseum és E. montanum növényanyag elsődlegesen begyűjtésből, majd -

a meglévő szaporítóanyag segítségével- termesztésből származott. Az E. angustifolium 

növényanyagot erdélyi gyűjtésből kaptuk. A magyarországi lelőhelyek felderítése során 
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a Mátrában (Kékestető) és a Pilisben (Dobogókő környéke) több kisebb E. montanum és 

egy igen kiterjedt E. tetragonum telepre bukkantunk. Az E. roseum mintákat a Budai-

hegységben szórványosan, kisebb telepeken talált növények szolgáltatták. A minták 

botanikai azonosítását makro- és mikromorfológiai bélyegek vizsgálata segítségével 

végeztük el.  A fényképes dokumentáció segítségével az elvégzett vizsgálatok 

eredményei tovább bővítik az Epilobium fajokkal kapcsolatos képi adatbázist. 

 

A fitokémiai analízis során elsősorban az Epilobium fajok polifenol- és fitoszterol 

komponenseinek vizsgálatára helyeztünk hangsúlyt, tekinettel ezen vegyületcsoportok 

BPH-ban betöltött, potenciális jótékony hatására.  

 

A BPH fitoterápiájában használt gyógynövények fitokémai összetételében joggal 

kereshető összefüggés. A BPH kórfolyamatának komplex, mindeddig nem teljesen 

feltárt kórfolyamatából adódóan azonban, nehéz kiemelni egyetlen hatóanyagot. 

Általánosságban azonban elmondható, hogy ezek a fitofarmakonok feltételezhetően 

több támadásponton hatnak és olyan, farmakológialilag bizonyítottan aktív 

hatóanyagcsoportokban gazdagok, mint a polifenolok (elsősorban flavonoidok) és 

fitoszterolok (elsősorban a β-szitoszterol). Előzetes szakirodalmi adatok alapján az 

Epilobium fajok jelentős polifenol tartalommal jellemezhetők. Ducrey és munkatársai 

közleménye alapján az egyes Epilobium fajok flavonoid összetétele olyannyira eltérő, 

hogy ún. flavonoid ujjlenyomatuk kemotaxonómiai markerként hozzájárulhat az adott 

faj azonosításához.  Az E. angustifoliumból izolált egyik polifenol komponens, az 

oenothein B (makrociklikus tannin) 5α-reduktáz gátló hatása révén hozzájárul a 

tesztoszteron – dihidro-tesztoszteron átalakulás gátlásához, így a feltételezett 

hatóanyagok között tartják számon [Vitalone 2003, Lesuisse 1996]. A fentiek 

értelmében a vizsgált Epilobium fajok polifenol ujjlenyomatát –előzetes vékonyréteg-

kromatográfiás vizsgálatot követően- korszerű, nagyhatékonyságú 

folydékkromatográfiás módszerekkel (HPLC-UV, HPLC-MS/MS) vizsgáltuk.   

A módszerek alapját képező, megfelelő elválasztást biztosító kromatográfiás 

rendszereket kísérletes munkával dolgoztuk ki.  

A HPLC-UV eljárás az egyes fajok vizes és acetonos (80% v/v) kivonatai HPLC 

ujjlenyomatának összehasonlítását szolgálta. Ezt azért találtuk szükségesnek, mert a 
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füzike drogok leggyakrabban alkalmazott felhasználási formája a gyógytea, azaz a vizes 

forrázat. Feltételezéseink szerint azonban az acetonos (80% v/v) kivonat tartalmazza a 

vízzel kioldható összetevőket is, mindemellett stabilitási és kezelhetőségi szempontból 

analitikai célra előnyösebb a használata.   

A vizes és acetonos kivonatok HPLC ujjlenyomata alapján megállapítottuk, hogy 

mindkét kivonat polifenolokban gazdag, és a fő komponensek jelenlétében és 

arányainak tekintetében megegyezik. Az acetonos kivonat némileg gazdagabb a 

rendszer által detektálható minor komponensekben. A további HPLC-MS/MS 

vizsgálatokban az acetonos kivonatokat tanulmányoztuk.   

 

A HPLC-MS/MS analízis során 20 különböző polifenol komponenst 

detektáltunk a vizsgált Epilobium fajokban, amiből 16 vegyületet azonosítottunk. A 

fajok különböző összetételben és arányban tartalmazták a feltárt komponenseket. Az 

egyik hatóanyagként feltételezett oenothein B kivétel nélkül minden mintában jelen 

volt. Az oenothein B tömegszelektív vizsgálatával kapcsolatban eddig nem publikált 

megfigyelést közöltünk. Nevezetesen azt a feltételezést, hogy az oenothein B 

molekulaként azonosított vegyület kétféle molekulaion-formában is detektálható volt a 

mintákban: kétszeres töltésű ((m/z)-783Da ([M-2H]2-)) és egyszeres töltésű ((m/z)-

1567Da)  formában is. További új eredmény, hogy elsőként publikáltuk az oenothein B 

kétféle molekulaionjának fragmentációs mintázatát. 

A makrociklusos ellág- és gallotanninok nagy mértékű jelenléte minden 

Epilobium mintára jellemző volt. A flavonoidokat a kvercetin, a miricetin és a 

kempferol különböző glikozid- és glükuronid- származékai képviselték. A polifenol 

komponensek minőségi összetétele az egyes fajokban nem mutatott olyan mértékű 

változatosságot, mint egymáshoz viszonyított, relatív kvantitatív arányuk. A 

legmarkánsabb minőségi eltérések az E. angustifolium és a többi minta polifenol 

összetétele között mutatkoztak. Az egyéb vizsgált fajoktól eltérően, kizárólag az E. 

angustifolium tartalmazott flavonol-glükuronid vegyületet (kvercetin-glükuronid és 

kempferol-glükuronid). Továbbá, az összes többi Epilobium faj fő flavonoid összetevője 

a miricitrin, de az E. angustifolium mintájában a kvercetin-glükuronid dominált. 

Szükséges megjegyezni, hogy az általunk azonosított komponensek azonosságának 
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megbízható igazolásához, illetve részletesebb sztereokémiai paraméterek ismeretéhez 

további NMR vizsgálat elvégzése lenne a legalkalmasabb.  

 

Tekintettel arra, hogy a polifenolok mennyisége befolyásolja a tervezett antioxidáns 

hatásvizsgálat eredményét, szükségesnek találtuk a minták flavonoid és összpolifenol 

tartalmának kvantitatív meghatározását. 

 

Az Epilobium drogok flavonoid és összpolifenol tartalmát a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvnek megfelelő, 6. Európai Gyógyszerkönyv előírásai szerint határoztuk 

meg. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált Epilobium fajok között 

nincs markáns eltérés a flavonoid tartalmat illetően (0.73-0.83g/100g drog). Az 

Epilobium parviflorum flavonoid tartalma bizonyult a legmagasabbnak, de 

szignifikánsan alacsonyabb flavonoid tartalmat csak az E. angustifolium és az E. 

tetragonum kivonat esetében mértünk. Az egyes fajok összpolifenol- és cserzőanyag 

tartalma között szignifikáns különbségeket mértünk (22.3-34.8g/100g drog 

összpolifenol tartalom, 18.7-25.8g/100g drog cserzőanyag tartalom). A vizsgált minták 

közül az Epilobium parviflorum rendelkezett a legmagasabb összpolifenol- és 

cserzőanyag tartalommal. 

 

A fitokémiai analízis során az Epilobium fajok polifenol komponenseinek vizsgálatán túl 

célszerűnek találtuk a fitoszterolok korszerű analitikai módszerekkel történő 

tanulmányozását.  

 

Az Epilobium fajok fitoszterol tartalmáról a szakirodalom is beszámol [Hänsel, 

Keller, Rimpler, Schneider 1993], azonban eddig még nem vizsgálták a füzikék hexános 

kivonatának összetételét korszerű analitikai módszerekkel. 

A hexános kivonatokat gázkromatográfiás (GC-MS) módszer alkalmazásával 

analizáltuk és hasonlítottuk össze. A szakirodalom számos alternatívát kínál a növényi 

fitoszterolok, illetve egyéb apoláris komponensek gázkromatográfiás vizsgálatára. A 

legtöbbjük azonban a növényi kivonat időigényes előkészítési műveleteit igényli. Ennek 

oka, hogy a hidroxil- vagy karboxil-csoporttal rendelkező vegyületeket (mint pl.: β-

szitoszterol) a jobb elválasztás érdekében, a GC vizsgálat előtt trimetil-szilil-észter vagy 
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–éter származékká szükséges alakítani [Oliveira és mtsai 2006; Zhang és mtsai 2005; 

Apprich és mtsai 2004]. Gutiérrez és munkatársai azonban olyan, magas hőmérsékleten 

végzett GC-MS eljárást alkalmaztak növényi lipidek és fitoszterolok vizsgálatára, amely 

nem igényel körülményes mintaelőkészítést, mindemellett gyors és megbízható 

[Gutiérrez és mtsai 1998]. Az optimális kromatográfiás rendszert Gutiérrez et al. 

vizsgálataira és tapasztalataira építve, kísérletes úton dolgoztuk ki. A módszer 

megbízható és alkalmas Epilobium drogok hexános kivonatának analízisére. 

A vizsgált Epilobium fajokban nagy mennyiségben fordultak elő hosszú 

szénláncú alkohol- és zsírsav-származékok, azonban kivétel nélkül, minden faj esetében 

a β-szitoszterol volt az egyetlen azonosítható fitoszterol komponens. Az eltérő füzike 

fajok hexános kivonatainak összetételében nem mutatkoztak markáns eltérések. 

 

Célul tűztük ki a fitoszterol komponensek (β-szitoszterol) kvantitatív tartalmi 

meghatározását az Epilobium parviflorum drogjában. 

 

A BPH kezelésében használt fitoterápiás készítmények többségében, az 

Epilobium fajokhoz hasonlóan jelen van a β-szitoszterol, kvantitatív adatokról azonban 

ritkán számol be a szakirodalom. A fitoszterolok jellemzően szabad vagy kötött (észter 

vagy glikozid) formában vannak jelen a növényi drogban. Ezért a β-szitoszterol 

kvantitatív vizsgálata során célszerűnek találtuk figyelembe venni a szabad és kötött 

formák közötti polaritásbeli különbségeket. A kvantitatív tartalmi meghatározást 

megelőzően ezért VRK vizsgálattal győződtünk meg arról, hogy nem kizárólag az 

Epilobii parviflori herba drog hexános kivonata tartalmaz β-szitoszterolt, hanem a 

hexánnal előzetesen extrahált drog további etenolos kivonatában is előfordultak β-

szitoszterol származékok. A leggyakrabban használt faj, az Epilobium parviflorum β-

szitoszterol tartalmát gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg. A kvantitatív 

vizsgálat során, a kétlépéses kivonásnak (hexános, majd etanolos) köszönhetően 

információt nyertünk a kisvirágú füzike szabad állapotú, valamint észterként vagy 

glikozidként kötött β-szitoszterol tartalmáról egyaránt. A hexános kivonat a szabad 

állapotú β-szitoszterolt tartalmazza, míg a növénymaradék további etanolos kivonása 

során a kevésbé apoláris, hexánban nem oldódó, kötött állapotú β-szitoszterol szabadul 

fel. Az elszappanosítás során a kötött β-szitoszterol hidrolizál, így gázkromatográfiás 
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meghatározása már aglikonként történik. A szabad és kötött vegyületforma 

farmakokinetikai tulajdonságai eltérőek, ezért elkülönítésük gyógyszerészi szempontból 

érdekes lehet. Az Epilobium parviflorum Schreb. virágos hajtása 0.13g/100g drog β-

szitoszterolt tartalmaz. Ennek az össz-szitoszterol mennyiségnek több mint 15%-a 

észterként, vagy glikozidként, kötött formában található a növényben. 

 

A vizsgált Epilobium fajok fitokémiai összetétele közötti hasonlóságok és különbségek 

ismeretében, célul tűztük ki a fajok összehasonlítását, antioxidáns kapacitásuk egyszerű, 

in vitro vizsgálatának segítségével. 

 

A szabadgyökök vagy másnéven reaktív oxigén intermedierek (ROI) képződése 

ma már bizonyítottan nem csupán „kémiai baleset”, hanem végbemehet enzimatikus 

úton is. Több jelátviteli folyamatban bizonyították a szabadgyökök meghatározó 

részvételét és szabályozottságát (pl. NO•), tehát a ROI-ek keletkezése számos 

fiziológiás folyamattal (pl. fagocitózis) is összefügg. Gyakran azonban, a szabadgyökök 

túlzott képződése patológiás állapotok kialakulásában és fenntartásában is szerepet 

játszik. A ROI-ek sejtkárosító hatásai több módon jelentkeznek: membránlipidekkel, 

lipoproteinekkel, egyes fehérjékkel vagy nukleinsavakkal lépnek reakcióba ami hatással 

lehet egyes membránhoz kötött funkciók működésére, a génexpresszióra vagy egyes 

transzkripciós faktorok mediálta jelátviteli utakra. Mindezek a folyamatok mutagén, 

teratogén vagy karcinogén hatásúak is lehetnek. A oxidatív stressz túlzott mértékű 

jelenléte több betegség egyik kulcsfontosságú kóroki tényezője. Ilyenek pl. a krónikus 

gyulladással járó kórképek (pl. BPH is), a cukorbetegség, az ischémiás szívbetegség 

valamint egyes neurodegeneratív betegségek és rosszindulatú elváltozások [Ádám, Dux, 

Faragó, Fésüs, Machovich, Mandl, Sümegi 2004; Aydin és mtsai 2006; Oka és mtsai 

2007].  

A ROI-ek túlzott képződését a szervezet antioxidáns enzimek segítségével és 

nem enzimatikus úton próbálja féken tartani. Az enzimatikus védelem kulcsfontosságú 

elemei: a szuperoxid-dizmutáz, a kataláz és a peroxidáz enzimek. A nem enzimatikus 

úton történő szabadgyök-eliminációban antioxidáns hatású vegyületek játszanak 

jelentős szerepet. A legismertebbek a C-vitamin, az E-vitamin a glutation, és a növényi 
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fenoloidok nagy része [Ádám, Dux, Faragó, Fésüs, Machovich, Mandl, Sümegi 2004; 

Aydin és mtsai 2006; Oka és mtsai 2007]. 

Az antioxidáns kapacitás in vitro meghatározását gyakran alkalmazzák növényi 

kivonatok jótékony hatásának reprezentatív modellezésére. Természetesen, a vizsgálat 

eredményéből nem lehet messze menő következtetéseket levonni a farmakon biológiai 

hatásával kapcsolatban, hiszen a módszer elsősorban a hidrogén-donor aktivitásról nyújt 

információt. A polifenolok általában magas redukáló képességgel rendelkeznek, így a 

polifenolban gazdagabb növényi kivonatok nagy valószínűséggel magasabb 

„antioxidáns kapacitást” mutatnak ebben a rendszerben.  A tapasztalatok alapján, a 

tesztekben kimutatott H-donor kapacitás egyenes arányban növekszik a vizsgált 

komponensek vagy komplex kivonatok hidroxil-csoportjainak számával [Berg és mtsai 

2000; Kim és Lee 2004]. Tekintettel arra, hogy a növényi polifenolok nagy része 

általában rendelkezik valamilyen élettani hatással (pl. enzimgátlás), így nem véletlen, 

hogy ha egy növényi kivonatban nagy arányban fordulnak elő, akkor az a kivonat 

feltételezhetően kifejt valamilyen biológiai hatást a szervezetben.   

  Az Epilobium fajok antioxidáns kapacitását kétféle spektrofotometriás 

módszerrel vizsgáltuk és hasonlítottuk össze. Arts és munkatársai mérési eljárást 

dolgoztak ki, amely mesterségesen generált szabadgyökök (ABTSº) mennyiségének 

változását követi spektrofotometriás módszerrel, a vizsgált kivonat jelenlétében [Arts és 

mtsai 2004]. Ezt a módszert némileg módosítva alkalmaztuk és adaptáltuk egy másik, 

hasonló vegyületre (DPPH). Az Epilobium fajok antioxidáns kapacitását ismert, 

antioxidáns vegyületekkel hasonlítottuk össze. A két módszerrel elvégzett vizsgálatok 

eredményei jól korrelálnak egymással. Érdekes megfigyelés, hogy a DPPH-val végzett 

mérések esetében a szabadgyökök semlegesítéséhez durván kétszer akkora 

mintakoncentrációra volt szükség szinte minden esetben. Eredményeink alapján 

megállapítottuk, hogy a vizsgált Epilobium kivonatok a Trolox illetve az aszkorbinsav 

aktivitásával nagyságrendben azonos, magas H-donor kapacitással rendelkeznek. A 

vizsgált fajok kivonatai között szignifikáns eltérések mutatkoztak. Az Epilobium 

parviflorum kivonata rendelkezett a legmagasabb antioxidáns hatással. Eredményeink 

alapján, megvizsgáltuk a kvantitatív mérések és az antioxidáns kapacitás meghatározása 

közötti összefüggéseket, és megállapítottuk, hogy a falvonoid és összpolifenol tartalom 

jól korrelálnak az antioxidáns hatásvizsgálat eredményeivel. 
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Céljaink között szerepelt az antioxidáns hatásvizsgálatban leghatékonyabbnak 

bizonyuló Epilobium faj kiválasztása és annak további, célirányos, in vitro 

hatásvizsgálata. 

 

Azon túl, hogy az Epilobium parviflorum rendelkezett a legerősebb antioxidáns 

kapacitással, több érv is szólt amellett, hogy ez a faj képezze a további, in vitro 

hatásvizsgálatok tárgyát.  

A tradícionális gyógyászat tapasztalataira építve, a modern fitoterápiában is még 

mindig az Epilobium parviflorum reprezentálja az „Epilobii herba” drogot. A „kisvirágú 

füzike” készítmény hatástani hátterének referenciájaként is általában az E. parviflorum-

ra vonakozó szakirodalmi hivatkozások szerepelnek, annak ellenére, hogy tudjuk, a 

füzike fajokat gyakran összekeverik, helyettesítik egymással a készítményekben. 

További érv, hogy a legtöbb Epilobiummal foglalkozó tudományos publikációban ez a 

faj szerepel, gyakran „főszereplőként” vagy más füzike fajokkal összevetve. A választás 

személyes háttere pedig, hogy a saját termesztésből adódóan, ebből a fajból 

rendelkeztünk állandó, nagy mennyiségű növényanyag utánpótlással. 

 

A hatásmechanizmus tanulmányozásához olyan módszereket igyekeztünk kiválasztani, 

melyek –egyszerűségük mellett- alkalmasak modellezni a BPH kórfolyamatának egyes 

tényezőit és a kiválasztott füzike kivonat (Epilobium parviflorum) ezen tényezőkre 

gyakorolt hatását. Célul tűztük ki az Epilobium parviflorum antioxidáns aktivitásának 

vizsgálatát több aspektusból.  

 

A szervezetben történő oxidatív károsodások közül az egyik legismertebb 

folyamat a lipidperoxidáció. A reaktív oxigén intermedierek hatására a membránlipidek, 

lipoproteinek peroxidálódhatnak, aminek következtében a megváltoznak a membrán 

permeabilitási viszonyai és a membránba ágyazott enzimek működése, módosítva ezzel 

bizonyos jelátviteli folyamatokat. A sejtmembrán károsodása molekuláris szinten is 

mérhető a malondialdehid felszabadulása révén, de hosszabb távú, intenzív oxidatív 

stressz hatására a sejt szintjén is megfigyelhető deformáció. 
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Az E. parviflorum etanolos kivonatának antioxidáns hatását Steenkamp és 

munkatársai tanulmányozták elektronspin rezonancia alkalmazásával és igazolták a 

kivonat, C-vitaminhoz hasonló erősségű szabadgyök-fogó hatását [Steenkamp és mtsai 

2006]. A lipidperoxidáció-gátló aktivitásra és az antioxidáns sejtvédő hatásra vonatkozó 

vizsgálatokat mindeddig azonban nem végeztek.  

Az E. parviflorum kivonatainak lipidperoxidáció-gátló hatását a malondialdehid 

felszabadulás mérésével, TBA tesztben vizsgáltuk. Az alkalmazott in vitro rendszerben 

az Epilobium parviflorum kivonatok bizonyos koncentráció (0.20mg/ml) felett gátolták 

a lipidperoxidációt. A 0.20mg/ml alatti koncentrációtartományban azonban a kivonatok 

prooxidáns tulajdonságot mutattak, aminek egyik lehetséges oka, hogy a kivonatok 

komponenseinek reakciója során prooxidáns tulajdonságú intermedierek is 

felszabadultak, melyek hatását a töményebb koncentráció esetén már elnyomta a 

dominánsabb antioxidáns aktivitás.  Eredményeink alapján elmondható, hogy az igen 

erős lipidperoxidáció-gátló aktivitással (IC50=10-4M) rendelkező propilgalláthoz 

viszonyítva, az Epilobium parviflorum kivonatai gyengébb hatással rendelkeztek, de 

0.20mg/ml koncentráció felett koncentrációfüggően gátolták a lipidperoxidációt. Az 

aktivitás kifejezettebb volt a drog acetonos kivonata esetében. 

 

Az oxigén alapú szabadgyökök tartós jelenléte és kórosan magas szintje a 

szervezetben különösen érzékenyen érinti a bőr illetve a prosztata epitél állományát is 

alkotó fibroblaszt sejtcsoportot. Az Epilobium kivonatok oxidatív károsodással szemben 

tanúsított sejtvédő hatását fibroblaszt sejteken vizsgáltuk. Az Epilobium kivonatokkal 

előkezelt sejteken, a vizsgált koncentrációtartományban az Epilobium kivonat határozott 

antioxidáns védelmet nyújtott az indukált oxidatív károsodással szemben. A sejtvédő 

hatás erőssége a kataláz enzim sejtvédő hatásánál valamivel gyengébb, de 

nagyságrendben azonos volt. Az acetonos kivonat esetében a szimultán történő kezelés 

bizonyult a leghatásosabbnak, míg a vizes kivonat tekintetében némileg gyengébb, de 

biztos, koncentrációfüggő hatást figyeltünk meg.  A sejtkárosodás illetve a kivonatok 

által nyújtott antioxidáns védelem vizuálisan is megfigyelhető volt.  
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Céljaink között szerepelt az Epilobium parviflorum gyulladáscsökkentő hatásának 

felmérése a ciklooxigenáz enzimre gyakorolt gátló aktivitás vizsgálatán keresztül. 

 

A cikooxigenáz enzimek (COX-1 és COX-2) kulcsszerepet töltenek be az 

arachidonsav metabolizmusban. A ciklooxigenáz által katalizált reakciót követő 

folyamatban képződnek olyan, fontos fiziológiás funkciót betöltő, lokális mediátorok, 

mint a prosztaglandinok (pl. PGE2) és a tromboxánok. A COX-1 enzim szinte minden 

szövetben megtalálható, konstitutív enzim, amely elsősorban a sejtek homeosztázisában 

játszik szerepet. Ezzel szemben, a COX-2 izoforma többnyire csak bizonyos ingerek 

hatására termelődik, így ez az enzim felelős a gyulladásos mediátorok 

(prosztaglandinok) emelkedett termeléséért.  Számos patológiás mechanizmusban 

megfigyelték a prosztaglandinok emelkedett koncentrációját, de egyik legismertebb 

funkciójuk a láz, a fájdalom és a gyulladás folyamatában van. Ennek köszönhető, hogy 

a nem szteroid típusú gyulladásgátló vegyületek a COX enzimek gátlása révén fejtik ki 

hatásukat [Jain és mtsai 2008; Ádám, Dux, Faragó, Fésüs, Machovich, Mandl, Sümegi 

2004; Jabbour és mtsai 2002].  

Az Epilobium parviflorum kivonatok ciklooxigenáz gátló aktivitását in vitro, 

PGE2 felszabadulás mérésével vizsgáltuk makrofág sejteken. Eredményeink alapján az 

Epilobium parviflorum kivonatai koncentráció-függő COX enzimgátló hatást mutattak 

(acetonos kivonat: IC50=1.4±0.1µg/mL, vizes kivonat: IC50=5.5±0.2µg/mL), tehát a 

kisvirágú füzike gyulladáscsökkentő aktivitása feltételezhető.  

Steenkamp és munkatársai (2006) már korábban igazolták az E. parviflorum 

etanolos kivonatának COX-enzim gátló aktivitását, amit eredményeink megerősítettek 

[Steenkamp és mtsai 2006]. Érdekes azonban, hogy az általunk végzett vizsgálatban a 

kivonat egy nagyságrenddel kisebb koncentrációban érte el ugyanazt a hatást. Korábbi 

fitoanalitikai tapasztalataink alapján a növény etanolos és acetonos (80%) kivonatai 

között nincs olyan markáns eltérés, ami ezt a különbséget indokolná. Következtetéseink 

alapján, az említett eltérés nagy valószínűséggel az alkalmazott módszerek 

érzékenységének különbözőségéből adódik. 

 

Céljaink között szerepelt az Epilobium parviflorum szteroid hormonháztartásra 

gyakorolt direkt vagy indirekt hatásának tanulmányozása. 
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A BPH kialakulásának legmeghatározóbb oka a hormonális egyensúly 

megbomlása. Ez a hormonális háttér rendkívül komplex mechanizmusok révén 

befolyásolja a kórfolyamat alakulását. A szteroid hormonok (androgének - ösztrogének) 

aktív formáinak egymáshoz viszonyított aránya tehát meghatározó. Közismert, hogy 

egyes növényi hatóanyagok (pl. fitoösztrogének) képesek direkt módon aktiválni a 

szteroidhormon-kötő receptorokat, ezáltal befolyásolva a hormonháztartást [Prins és 

Korach 2008]. Nem találtunk a szakirodalomban a kisvirágú füzike direkt 

szteroidreceptor-kötő aktivitására utaló eredményeket, ezért érdekesnek találtuk 

megvizsgálni, rendelkezik-e a kivonat ilyen jellegű aktvitással. Az alkalmazott, 

génállományukban módosított élesztőgombákon elvégzett vizsgálat viszonylag 

egyszerűen elvégezhető és gyors eredményekkel szolgál a vizsgált minta direkt 

androgén- vagy ösztrogén- aktivitásáról. A mérési eljárás némi módosításával arra is 

következtethetünk, hogy direkt aktivitás hiányában a kivonat meggátolja-e a ligand 

(szteroid hormon) kötődését a receptorhoz, ezáltal indirekt módon beavatkozva a 

hormonális egyensúlyba. Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján az Epilobium 

parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonatai, a vizsgált koncentrációtartományban 

(0.01-1000µg/ml) nem mutattak receptorkötő aktivitást sem az ösztrogén- sem az 

androgén receptoron és nem befolyásolták a szteroid ligandok receptorkötődését sem. 

Következetéseink alapján a kisvirágú füzike kivonat nem befolyásolja receptoriális 

szinten a szteroid hormonháztartást.   

 

Feltételezéseink szerint az Epilobium parviflorum kivonat enzimgátláson vagy 

enzimindukción keresztül is befolyásolhatja a szteroid hormonháztartást, ezért 

célszerűnek találtuk megvizsgálni, hogyan befolyásolja a kivonat a szteroid 

metabolizmusban kulcsfontosságú, aromatáz enzim működését. 

 

Az aromatáz enzim az ösztrogén bioszintézis egyik kulcsenzime. Az aromatáz 

katalizálja az androszténdion → ösztron átalakulást, valamint a tesztoszteron egy része 

is aromatáz hatására alakul 17β-ösztradiollá [Ádám, Dux, Faragó, Fésüs, Machovich, 

Mandl, Sümegi 2004; Siiteri és Thompson 1975]. Közismert, hogy számos 

hormonfüggő daganat (pl. méhnyak-rák, mellrák) jellemzője az ösztrogén túlsúly, de az 

általános androgén többlettel járó patomechanizmusokban (pl. BPH, prosztata rák) is 
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megfigyelték a szöveten belüli ösztrogén szint emelkedését. Ennek ismeretében, számos 

vizsgálat indult az aromatáz gátló vegyületek további terápiás jelentőségével 

kapcsolatban. Ma már nem csak a mellrák, illetve méhnyak-rák kezelésében, hanem a 

BPH terápiájában és a prosztata rák hormonális prevenciójában is alkalmaznak 

aromatáz gátló vegyületet (pl. Atamestane). Az aromatáz enzim teljes gátlása azonban 

nem célravezető, hiszen hosszútávon ez komoly mellékhatásokkal is járhat (pl. 

csontritkulás) [Fathy és Etreby 1993; Brawley 2003]. A BPH és a hormonális egyensúly 

nagyon komplex és nagyon érzékeny kölcsönhatását mutatja az is, hogy az 

androszténdionból egy másik bioszintézis úton keresztül, 5α-reduktáz enzim hatására 

5α-androsztándion képződik, ami pedig igen erős aromatáz gátló potenciállal 

rendelkezik. A BPH-ban leggyakrabban alkalmazott, 5α-reduktáz gátló vegyületek tehát 

közvetetten gátolhatják az aromatáz inhibíciót [Siiteri és Thompson 1975].   

Nem egy kísérlet igazolta a polifenolok, köztük a zöld tea különböző katechin és 

gallokatechin származékai, egyes kalkon származékok (pl. butein) és a flavonoidok 

aromatáz gátló aktivitását [Satoh és mtsai 2002; Wang Yés mtsai 2005; Bail és mtsai 

1998]. 

Az Epilobium parviflorum kivonatok aromatáz enzim gátló hatását 

koriokarcinomás placenta sejtvonalon, in itro tesztrendszerben vizsgáltuk. Az elvégzett 

vizsgálat eredményei alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált 

koncentrációtartományban (0.32-3.2µg/ml) a kivonatok látszólag mutattak aromatáz 

gátló hatást, de a különböző koncentrációk esetében mért eredmények igen jelentős 

(akár 30%-os) szórása miatt az aktivitások különbsége nem mondható szignifikánsnak. 

A szórás okaként metodikai hibát feltételezünk, amelyre eddig még nem sikerült fényt 

deríteni. A dolgozatban leírt módszert eredményesen használják szintetikus 

gyógyszermolekulák tesztelésére, de komplex növényi kivonatok vizsgálatára 

tudomásunk szerint, még nem alkalmazták. Következtetéseink alapján az Epilobium 

parviflorum vizes, acetonos és hexános kivonata a vizsgált koncentrációtartományban 

nem rendelkezik meggyőző aromatáz enzim gátló aktivitással, azonban szükséges 

megjegyezni, hogy az Epilobium parviflorum aromatáz gátló aktivitása –a fentebb leírt 

okok miatt- nem zárható ki teljes mértékben az általunk elvégzett vizsgálat alapján. A 

módszer alkalmazhatóságának felülvizsgálatát feltétlenül szükségesnek találjuk.
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Összefoglalás 

Az Epilobium (füzike) fajok a hazai növényflóra gyakori elemei. Virágos 

hajtásukat (Epilobii herba) a tradicionális gyógyászat a prosztata bántalmak, elsősorban 

a jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezelésére alkalmazza. A kedvező 

népgyógyászati tapasztalatok ellenére a füzike fajok egyike sem hivatalos a Magyar 

(Ph.Hg. VIII.) vagy az Európai (Ph. Eur. 6.) Gyógyszerkönyvben. 

Hatásmechanizmusukkal csekély számú in vitro és in vivo vizsgálat foglalkozik, ezért 

gyakran háttérbe szorulnak hasonló indikációjú gyógynövényekkel szemben. Tovább 

fokozza az alkalmazásukkal kapcsolatos bizonytalanságot, hogy az Epilobium fajok 

makromorfológiája rendkívül hasonló, gyakori az összetévesztés.  

Munkánk során célul tűztük ki az Epilobium fajokkal kapcsolatos ismeretek 

bővítését az összehasonlító fitokémiai összetétel és a kórfolyamat tényezőit modellező, 

in vitro hatásmechanizmus vizsgálatával. 

Magyarországon gyakran előforduló öt Epilobium faj értékelésével 

foglalkoztunk: E. parviflorum Schreb., E. roseum Schreb., E. tetragonum L., E. 

montanum L., E. angustifolium L. A részben termesztett, részben vadon gyűjtött 

növényanyagot körültekintő makro- és mikromorfológiai módszerekkel tanulmányoztuk 

és azonosítottuk. A fitokémiai analízis során elsősorban a potenciális 

hatóanyagcsoportok: a fenoloidok és a szterolok feltárására fektettünk hangsúlyt. A 

füzike fenoloidok tanulmányozására vékonyréteg-kromatográfiás (VRK) vizsgálatot 

követően, új nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC-UV, HPLC-MS/MS) 

módszert dolgoztunk ki. A vizsgált fajok fenoloid összetételének hasonlóságait és 

különbségeit „HPLC-ujjlenyomatuk” segítségével tártuk fel, melynek során 16 

vegyületet, köztük 11 flavonol glikozidot azonosítottunk. Minden mintában 

megfigyeltük a potenciális hatóanyagként számon tartott oenothein B makrociklikus 

tannint és fragmentációjának feltárásával új adatokkal szolgáltunk 

tömegspektroszkópiás azonosításához. Kvantitatív eredményeket közöltünk az öt 

vizsgált Epilobium faj összpolifenol- (22.3-34.8 g/100g drog), cserzőanyag (18.7-

25.8g/100g drog) és flavonoid (0.69-0.83g/100g drog) tartalmáról.  

A szterol komponenseket vékonyréteg-kromatográfiás, valamint 

gázkromatográfiás (GC-MS) eljárással vizsgáltuk. A minták n-hexános kivonatában az 
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egyetlen azonosítható szterol komponens –a farmakológiai szempontból jelentős- β-

szitoszterol, melynek mennyiségéről E. parviflorum drogjában elsőként publikáltunk 

kvantitatív adatokat (0.13±0.02g/100g drog). 

 A vizsgált fajok poláris kivonatának in vitro antioxidáns kapacitását két 

spektrofotometriás módszerrel (ABTS, DPPH) hasonlítottuk össze és megállapítottuk az 

E. parviflorum kiemelkedő aktivitását. A jóindulatú prosztata megnagyobbodás 

kórfolyamatának egyes tényezőit modellezve, további célirányos, in vitro vizsgálatokat 

végeztünk az E. parviflorum hatásmechanizmusának felderítésére.   

Elsőként igazoltuk az E. parviflorum kivonat lipidperoxidáció-gátló hatását 

(IC50: 2.37mg/ml) TBA tesztrendszerben,  valamint kataláz enzimmel azonos 

nagyságrendű, antioxidáns sejtvédő aktivitását fibroblaszt sejtcsoporton. Megerősítettük 

az E. parviflorum feltételezett gyulladáscsökkentő hatását a COX-gátló aktivitás 

igazolásával (IC50: 1.4µg/ml). Tanulmányoztuk a kivonat (0.32-3.2µg/ml) aromatáz 

enzimgátló tulajdonságát koriokarcinomás placenta sejteken, az elvégzett vizsgálat 

azonban nem szolgáltatott szignifikáns eredményeket az aktivitás megállapítására. 

Elsőként vizsgáltuk az E. parviflorum kivonatok szteroidreceptor- agonista és 

antagonista aktivitását és megállapítottuk, hogy a vizsgált koncentrációtartományban 

(0.01-1000µg/ml) a füzike kivonat nem fejt ki sem agonista, sem antagonista hatást az 

androgén- vagy az ösztrogén receptoron. 

A vizsgált Epilobium fajok fitokémiai összetételében feltárt különbségekből, a 

hatásért ténylegesen felelős anyagok biztos ismerete nélkül nem következtethetünk a 

fajok közötti biológiai hatások különbözőségére, azaz az Epilobium fajok 

helyettesíthetőségére. Az azonban megállapítható, hogy az Epilobii herba megbízható 

minőségvizsgálatában a botanikai és a fitokémai módszerek együttes alkalmazása 

elengedhetetlen. Az összetévesztések kizárásában különös jelentőségű a flavonoid 

összetétel „HPLC ujjlenyomat” vizsgálata, főleg az E. angustifolium esetében. A 

vizsgált fajok közül az E. parviflorum rendelkezik a legjelentősebb antioxidáns 

kapacitással, azonban a szelektívebb hatás megismerését célzó, összehasonlító 

vizsgálatok további megerősítést igényelnek. Az in vitro vizsgálatok alapján az E. 

parviflorum több támadáspontú, antioxidáns és gyulladáscsökkentő (COX-gátló) 

hatással rendelkezik, de nem befolyásolja receptoriális szinten a szteroid 

hormonháztartást.
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1. A Gyógynövényktató Intézet minőségi előirata: Epilobii herba 
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EPILOBII HERBA  

(Epil. herb.) 

KISVRÁGÚ FÜZIKE 

 

A gyógynövény-drog az úgynevezett kisvirágú füzikefajok: Epilobium parviflorum 

Schreb., kisvrágú füzike; Epilobium montanum L., erdei füzike; Epilobium roseum 

Schreb., rózsás füzike; Epilobium lanceolatum L., lándzsás füzike; Epilobium collinum 

L., dombi füzike; Epilobium adenocaulon  L., jövevény füzike; Epilobium obscurom L., 

sötétzöld füzike; Epilobium tetragonum L., négyélű füzike (Onagraceae – 

ligetszépefélék családja) virágzás kezdetén gyűjtött, a csúcsi virágok alatt 30 cm-rel 

levágott és megszárított leveles, virágos-terméses hajtása. 

Az említett fajok Magyarországon különböző ökológiájú, de általában nedvesebb 

termőhelyeken –nedves- és mocsárrétek, magaskórósok, üde erdőszélek és vágások 

növényzetében fordulnak elő – ritkán gyomtársulásokban is. A felsoroltak általában elég 

gyakoriak, az E. lanceolatum és az E. obscurum szórványosabb, az E. adenocaulon igen 

ritka. A fajokat Közép-Európában gyűjtik. 

Szárított drogra számított és hiperozidban mért összflavonoid tartalma legalább 

0.50%(m/m) legyen. 

 

Azonossági vizsgálat 

Makroszkópos vizsgálat [Ph.Hg.VII. I.375./J/c.3.] 

1. Leírás 

1.1.Hajtás: Az 1-3 mm vastag szárdarabok hosszában csíkozottak, lentebb, a fásodó 

részeken simák, szőrzetük molyhos vagy rövid elálló szőröktől gyapjas (E. 

parviflorum) vagy finom rányomott szőrű vagy kopasz. Keresztmetszetük körkörös, 

2-4 paraléces vagy kifejezetten négyélű (E. tetragonum). Az egymással átellenesen 

álló vagy szórt állású levelek hosszúkásak vagy hosszúkás lándzsásak, ék- vagy 

lekerekített vállúak, többé-kevésbé hegyesek, legtöbbször ülők vagy rövidnyelesek 

(a levélnyél legf. 1/6-a a lemez hosszának), mélyzöldek, hálózatos erezetűek, 

épszélűek vagy sűrűn, élesen fogazottak, ill. fűrészes szélűek. A lemez színe 

rendszerint csupasz. 
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1.2.Virágzat és termés: Laza fürtös virágzatú. A kocsány hosszan megnyúlt, csőszerű. A 

virágtakaró négytagú. A csészelevél hegyes vagy kihegyezett, de nem visel 

szarvszerű függeléket. A fehér – halvány rózsaszínű - pirosas (szárítva kékes) – 

szirmok 5-10, legf. 13 mm hosszúak, kicsípettek. A virágok sugarasan 

részarányosak. A porzók és a bibe felálló, a porzók száma 8, két körösek. A bibe 

vagy négyosztatú, de cimpái nem kosszarvszerűen visszahajlók. A magház alsó 

állású, a a termések hosszúkásak-szálasak, kissé íveltek, négy hasadék mentén 

felnyílók. Bennük számos 0.5-1.5 mm-es, dorziventrálisan kissé lapított sötétbarna 

színű mag található, amelyek röpítőszőröket viselnek (utóbbiak a drogban 

lehullhatnak). A drog szaga nem jellegzetes keserű, összehúzó ízű. 

 

Mikroszkópos vizsgálat [Ph.Hg.VII. I. 376./J/c.4.] 

2. A füzikefajok biztonságos megkülönböztetése mikroszkópos vizsgálattal lehetséges. 

Ismertető és megkülünböztető bélyegek a lomblevélen lévő szőrképletek, ezek 

hossza és átmérője, (fedő- és mirigyszőrök jelenléte vagy hiánya, nagysága, alakja), 

az idioblaszt jellegű nyálkasejtek elhelyezkedése, a bennük lévő rafidok mérete, 

elhelyezkedése (nyálkasejteket kitöltő, vagy nem teljesen kitöltő), a bibe alakja, a 

magfüggelék jelenléte vagy hiánya, a maghéj epidermisz sima, vagy papillás 

alakulása. 

2.1.Levélkeresztmetszet: A keresztmetszetben bifaciális. Az epidermiszt rendszerint a 

fonákon és a főerek mentén fedő- és mirigyszőrök borítják. Utóbbiak az E. 

parviflorum-nál hiányoznak, esetleg a fiatal levélen fordulnak elő kis számban. Az 

E. lanceolatum fonákán – a főér kivételével – hiányoznak. A fedőszőrök egyenesek 

(E. parviflorum, E. montanum) vagy görbültek (a többi említett fajnál), tompák vagy 

gyengén kihegyezettek, legfeljebb 500 µm hosszúak.  A fedőszőrök tövén – alsó 

harmadán kifejezett vagy gyengébb (E. parviflorum) sejtfal-dudorok láthatók. 

2.2.Virág: A sziromleveleken a fedőszőrök hiányoznak, a csészeleveleken fedő- és 

mirigyszőrök is vannak. Előbbiek általában 2-3 vagy többsejtesek (E. lanceolatum). 

A bibe rendszerint négyosztatú, az E. collinum-nál alig barázdált, az E. roseum-é 

lekerekített. 

2.3.Termés és mag: A mirigyszőrök a tok varratain és a köztes felszínen láthatóak, a 

fedőszőrök szórványosak és rendszerint csupán a varratokra szorítkoznak. A mag 
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tojásdad ill. gyengén körte alkú., általában függelék nélküli vagy csak gyenge 

függeléke van (E. parviflorum), a felsoroltak közül csak az E. adenocaulon magja 

kifejezetten függelékes. A papillák a középső harmad laterális felszínén a 

legfeltűnőbbek. A papillák kiemelkedő kúp vagy félgömb alakúak., vastag 

kutikulával; az E. roseum és az E. lanceolatum papillázottsága tompább. A tokon 

fedőszőrök alig, inkább csak mirigyszőrök vannak. A maghéj papillás. 

2.4.Derített készítmény: A levéllemezben feltűnő idioblaszt jellegű nyálkasejtek 100-

150 µm nagyságúak, bennük a rafidok a sejt hossztengelyének irányában 

helyezkedbnek el. Rafidok elszórtan a teljes levéllemezben megtalálhatók. Az E. 

montnum- nál és az E. roseum-nál a rafidok nem töltik ki teljesen a nyálkasejteket. 

A sztómák a fonák epidermiszen sűrűbbek, az E. parviflorum levélfelszíne 

gyakorlatilag sztómamentes (~0.06/mm2) . 

 

Fizikai-kémiai és kémiai vizsgálat [Ph.Hg. VII. I. 385./J/c.6.] 

3. Szterolok (β-szitoszterol) vékonyréteg-kromatográfiás kimutatása 

Minta oldat: 

1.0g drogot 25.0 ml 5%-os (m/v) alkoholos kálium-hidroxid oldattal csiszolt dugós 

gömblombikban forró (100◦C) vízfürdőn 90 percig refluxáljuk, majd lehűtjük. A 

reakcióelegyhez azonos mennyiségű 1%-os (m/v) vizes ammmónium-szulfát oldatot 

adunk, majd rázótölcsérben 2x30 ml és 1x15 m dietil-éterrel kirázzuk. Az egyesített 

éteres fázisokat vízzel semlegesre mossuk, vízmentes nátrium-szulfáttal 

vízmentesítjük és csökkentett nyomáson szárazra pároljuk. Az olajos maradékot 5.0 

ml dietil-éterben oldjuk. A törzsoldatot 5, 10 és 15 µl-es részleteit vékonyréteg-

kromatográfiás módszerrel vizsgáljuk az alábbiak szerint. 

Referencia oldat: 1%_os (m/v) metanolos β-szitoszterol, 5 µl. 

Réteg: Silica gel 60x20x20 cm (Merck 5553) 

Kifejlesztőrendszer: benzol – metanol – dietil-éter 

    90   :    3.5     :    11.5 

Kifejlesztési távolság: 15 cm 

Kromatográfiaá kamra: 20x20 cm-es, telítési idő: 1 óra 

Mintafelvitel: 5-5 µl  minta és referenciaoldat a réteglap aljától 1 cm, a szélétől 3 

cm, egymástól 1 cm távolságban. 
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Detektálás: 5%-os (m/v) etanolos foszfor-molibdénsav oldat. Lepermetezés után a 

kromatogramot 2-3 percig 100◦C-on melegítjük. 

Értékelés: A kromatogramon a vizsgálati minták sávjában 0.7, 0.4, 0.3, és 0.25 Rf 

értékeknél jellemzően kékre színeződött foltokat figyelhetünk meg. Ezek egyikének 

Rf értéke (0.3) megegyezik a β-szitoszterol Rf értékével. 

 

Tisztasági vizsgálat 

4. A növény egyéb részei: 3 mm-nél vastagabb szárrész legfeljebb 3% lehet a drogban 

(Ph.Hg. VII. I. 386./J/c.7.1.). 

5. Idegen növényi rész: A drog 2%-ig tartalmazhat idegen növényi részeket, köztük a 

drogforrásként fel nem sorolt Epilobium fajok részeit. Így az említett arányon belül 

fordulhat elő a drogban zigomorf, 13 mm-nél hosszabb sziromlevelű virág (E. 

angustifolium, E. dodonaei, E. hirsutum), szálas vagy olyan lándzsás levéllemez, a 

hol a másodlagos erek a levélszélen csúcsirányba kanyarodnak (E. angustifolium, E. 

dodonaei), 500 µm-nél hosszabb és mindvégig sima felszínű fedőszőrök (E. 

hirsutum), négyosztatú, kosszarvszerűen visszahajló bibe (E. hirsutum), megnyúlt, 

szarvszerű függeléket viselő (E. hirsutum) vagy szőrzet nélküli levélfelszínű 

csészelevél (E. angustifolium), a középső laterális tájékon benyomott felületű, lapos 

papillákat viselő epidermiszű mag (E. angustifolium, E. dodonaei); a főér mentén a 

fonákon nem fedőszőrös levél (E. angustifolium). A derített készítményen csak a 

főerek mentén megjelenő idioblasztok ugyancsak E. angustifolium jelenétére 

utalnak.  

6. Szárítási veszteség: legfeljebb 13.0% (m/m) (Ph.Hg. VII. I. 388./J/c.7.5.) 

7. Hamu: legfeljebb 8.0% (m/m) (Ph.Hg. VII. I. 388./J/c.7.6.1.) 

Homok: legfeljebb 1.0% (m/m) (Ph.Hg. VII. I. 388./J/c.7.5.) 
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Tartalmi meghatározás  

8. Összflavonoid tartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel 

0.2000 g drogot (VI.) 20 ml aceton, 1.5 ml 0.5%-os (m/v) vizes hexametilén-

tetramin oldat és 4 ml tömény sósav elegyében 30 percig hidrolizálunk forró 

vízfürdőn, visszafolyó hűtő alkalmazásával. A reakcióidő eltelte után a 

reakcióelegyet szobahőmérsékletűre hűtjük és 100 ml-es mérőlombikba szűrjük. 

A drogot és a szűrőt acetonnal átmossuk, a hidrolizátum térfogatát acetonnal 100 

ml-re egészítjük ki és homogenizáljuk. A hidrolizátum 50 ml-es részletét 50 ml 

desztillált vízzel elegyítjük, majd 1x30 ml és 2x20 ml vízzel telített etilacetáttal 

kirázzuk. Az etilacetátos fázisokat egyesítjük és 2x50 ml desztillált vízzel 

semlegesre mossuk, majd vízmentesítjük (Na2 SO4 sicc.). Az etilacetátos oldatot 

csökkentett nyomáson bepároljuk, majd etilacetáttal kvantitatíve 25.00 ml-es 

mérőlombikba mossuk és etilacetáttal jelig kiegészítjük. A törzsoldat 10 ml-es 

részletéhez 25 ml-es mérőlombikban 10 ml 5%-os (v/v) metanolos jégecet és 2 

ml 1%-os (m/v) metanolos AlCl3 oldatot adunk. 30 perc reakcióidő után a 

térfogatát metanolos jégecettel 25 ml-re egészítjük ki és gondos elegyítés után az 

oldat fényabszorbcióját 425 nm-en meghatározzuk 1 cm-es küvettában. 

Az összehasonlító oldat AlCl3 reagenst nem tartalmaz. 

 

A drog flavonoidtartalmát hiperozidra vonatkoztatva adjuk meg.  

  1% 

A     (hiperozid) = 500 

   1 cm 

 

Az aprítás mértéke: 

6mm 

 

Eltartás:  

Jól záró edényben, fénytől védve tartandó. 
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2. IPSS kérdőív 
 

Az elmúlt egy hónapban milyen gyakran… 

 

1. …érezte vizeletürítés után, hogy nem ürült ki a hólyagja? 

2. …érzett vizelési kényszert kevesebb mint két órával a vizeletürítés után? 

3. …hagyta félbe és kezdte újra többször a vizeletürítést? 

4. …érezte nehéznek a vizeletürítés elhalasztását? 

5. …volt szokatlanul gyenge a vizeletsugár? 

6. …kellett erőltetnie a vizeletürítést? 

 

Lehetséges válaszok: 

 Egyáltalán nem   0 pont 

 Ötből 1 alkalommal   1 pont 

 Kevesebb mint az esetek 50%-ában 2 pont 

 Kb. az esetek 50%-ában  3 pont 

 Több mint az esetek 50%-ában 4 pont 

 Szinte minden alkalommal  5 pont 

 

7. Az elmúlt egy hónapban átlagosan hányszor kelt fel éjszaka vizeletürítés 

céljából? 

 

Lehetséges válaszok: 

 Egyszer sem    0 pont 

 Egyszer    1 pont 

 Kétszer    2 pont 

 Háromszor    3 pont 

 Négyszer    4 pont 

 Ötször     5 pont 
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