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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 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) [1, 2]. 

 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 
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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) [3]. 

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 [4]. 

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. 

 

[1] Hevesi Tóth B, Balázs A, Vukics V, Szőke É, Kéry Á. (2006) Identification of Epilobium 

Species and Willow-herbs (Onagraceae) by HPLC Analysis of Flavonoids as Chemotaxonomic 

markers. Chromatographia, 63: 119-123; [2] Hevesi Tóth B, Blazics B, Kéry Á. (2009) 

Polyphenol composition and antioxidant capacity of Epilobium species. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49: 26-31; [3] Hevesi Tóth B, Houghton PJ, 

Habtemariam S, Kéry Á. (2008) Antioxidant and antiinflammatory effect of Epilobium 

parviflorum Schreb. Phytotherapy Research, 23: 719-724; [4] Hevesi Tóth B, Kéry Á. (2009) 

Az Epilobium parviflorum kivonat hatásmechanizmusának in vitro vizsgálata. Acta 

Pharmaceutica Hungarica, 79: 3-9. 
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SUMMARY 
 

Epilobium species (willow-herbs) are common members of the Hungarian flora. Their 

blooming, perennial shoots are used as traditional medicine in the therapy of prostatic diseases, 

especially in benign prostatic hyperplasia (BPH). Inspite of good therapeutic experiences, none 

of the species are registered neither in the Hungarian (Ph.Hg. VIII.) nor in the European (Ph. 

Eur. 6.) Pharmacopoeia. Due to the lack of adequate amount of in vitro and in vivo studies 

regarding the mechanism of action, Epilobium species may be less popular among other 

medicinal herbs used in the same indication. On the other hand, macromorphology of Epilobium 

species is very similar and mistaken identity is recurrent, what increases the uncertainty of their 

use even more.      

Aim of our study was to improve the knowledge of Epilobium species, through 

comparative phytochemical analysis and in vitro studies, modeling the pathological process, on 

mechanism of action.  

We have investigated five Epilobium species, commonly occurring in Hungary: E. 

parviflorum Schreb., E. roseum Schreb., E. tetragonum L., E. montanum L., E. angustifolium L. 

Both the collected and cultivated plant material was examined and identified by cautious macro- 

and micromorphological methods. During phytochemical analysis, we have mainly focused on 

revelation of the possibly potent substances: phenoloids and sterols. After thin-layer 

chromatographic (TLC) examination, we have elaborated a new, high performance liquid 

chromatographic (HPLC-UV, HPLC-MS/MS) method for the analysis of willow-herb 

phenoloids. Due to „HPLC fingerprints” -which revealed similarities and differences in 

phenoloid composition of species- 16 components, among them 11 flavonol-glycosides, have 

been identified. A macrocyclic tannin, oenothein B, considered as active compound, has been 

observed in all samples. Explored fragmentation patterns of oenothein B resulted in completely 

new data on its mass-spectrometric analysis. Quantitative data have been published on total 

polyphenol (22.3-34.8 g/100g herb), tannin (18.7-25.8g/100g herb) and flavonoid (0.69-

0.83g/100g herb) content of Epilobium species [1, 2].      

Sterol composition of species has been studied by TLC and gas chromatographic (GC-

MS) methods. β-sitosterol, a pharmacologically important compound, was the sole identifiable 

sterol component in n-haxane extract of samples, whose quantitative content in E. parviflorum 

(0.13±0.02g/100g herb) has been published first. 

 We have compared the in vitro antioxidant capacity of the polar extract of species by 

two different spectrophotometric methods (ABTS, DPPH), and a significant activity of E. 
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parviflorum has been established. Elements of BPH pathomechanism have been in vitro 

simulated in order to reveal the mechanism of action of E. parviflorum. 

 Our team was the first to prove the lipid-peroxidation inhibitory (IC50: 2.37mg/ml) 

effect of E. parviflorum in TBA assay and also its antioxidant cell-protective effect, comparable 

to that of catalase enzyme on fibroblast cells. The anti-inflammatory effect of E. parviflorum 

has been confirmed by verifying its COX enzyme inhibitory action (IC50: 1.4μg/ml) [3]. We 

have investigated the aromatase enzyme inhibitory effect of the extract (0.32-3.2μg/ml) on 

choriokarcinomic placenta cells, however the study applied has not provided significant results 

to verify this activity.  

 We have investigated the E. parviflorum extracts agonistic and antagonistic action on 

steroid receptors, and we were the first to state that the willow-herb extracts has not been acted 

on steroid receptors in the concentration range examined (0.01-1000μg/ml) [4].      

 Since there is no evidence on the components which are undoubtedly responsible for 

beneficial effect, it is not possible to draw conclusion from the revealed variances occurring in 

phytochemical composition of Epilobium species to the possible differences in biological effect 

or the replace ability. Although, it can be established that simultaneous application of botanical 

and phytochemical examination is essential. Investigation of „HPLC fingerprint” of flavonoids 

is particularly important, especially in case of E. angustifolium. 

 E. parviflorum has the highest antioxidant capacity among the species examined, 

however further comparative investigations are necessary to prove other selective activities of 

the species.  

 Based on our in vitro studies E. parviflorum possess multi factorial antioxidant and anti-

inflammatory (COX inhibitory) effects, but does not influence the steroid homeostasis on 

receptorial level. 

 

[1] Hevesi Tóth B, Balázs A, Vukics V, Szőke É, Kéry Á. (2006) Identification of Epilobium 

Species and Willow-herbs (Onagraceae) by HPLC Analysis of Flavonoids as Chemotaxonomic 

markers. Chromatographia, 63: 119-123; [2] Hevesi Tóth B, Blazics B, Kéry Á. (2009) 

Polyphenol composition and antioxidant capacity of Epilobium species. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49: 26-31; [3] Hevesi Tóth B, Houghton PJ, 

Habtemariam S, Kéry Á. (2008) Antioxidant and antiinflammatory effect of Epilobium 

parviflorum Schreb. Phytotherapy Research, 23: 719-724; [4] Hevesi Tóth B, Kéry Á. (2009) 

Az Epilobium parviflorum kivonat hatásmechanizmusának in vitro vizsgálata. Acta 

Pharmaceutica Hungarica, 79: 3-9. 
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1. Bevezetés 

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.  A betegség kezdeti 

stádiumában a megfelelő gyógynövény alapú készítmények gyakran elsőként választott 

szerek, előrehaladott kórfolyamat esetén pedig hasznos kiegészítői a gyógyszeres 

kezelésnek.  

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 

megalapozottsága hiányos, így gyakran háttérbe szorulnak a hasonló indikációjú 

fitoterápiás szerekkel szemben. Tovább fokozza az alkalmazással kapcsolatos 

bizonytalanságot, hogy bár 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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2. 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 a leghatékonyabbnak 

bizonyuló Epilobium faj kiválasztását és annak további, célirányos, in vitro vizsgálatát.  

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 lipidperoxidációt gátló és gyulladáscsökkentő (ciklooxigenáz 

enzim gátló) aktivitásának felmérése, valamint a szteroid hormonháztartásra gyakorolt 

direkt vagy indirekt hatásának tanulmányozása. 



 

3. Anyagok és módszerek 

3.1. Vizsgált növényi minták 

 A vizsgálatokhoz saját termesztésű és begyűjtött Epilobium mintákat 

használtunk. Termesztett fajok: Epilobium parviflorum Schreb., Epilobium roseum 

Schreb., Epilobium montanum L. voltak, melyeket a Budapesti Corvinus Egyetem, 

Kertészettudományi Kar soroksári tankertjében (2004-2005), valamint az Országos 

Mezőgazdasági Minősítő Intézet tordasi kertjében (2005-2006) állítottunk elő. Gyűjtött 

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

(Mátra, Kékestető, 2006), Epilobium angustifolium L. (Marosvásárhely környéke, 

2004). A drogot minden esetben a virágzás kezdetén gyűjtött, a csúcsi virágok alatt kb. 

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

3.2. 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 

botanikai vizsgálatokat a begyűjtést követően, friss növényanyagon végeztük el.  

3.3. Kivonatok előállítása 

Az Epilobium leggyakoribb alkalmazási formája a gyógytea, azaz a vizes 

forrázat, melyet (25g drogból/500ml víz) 20 perces áztatási idővel készítettünk. Szűrés 

után a kivonatot fénytől és levegőtől védve hagytuk kihűlni, majd a lehető leghamarabb 

lefagyasztottuk. Liofolizálással állítottuk elő a száraz kivonatot.  

A poláris komponensek vizsgálatára alkalmas acetonos kivonatokat (80% v/v 

aceton, 20% v/v víz) ultrahangos vízfürdő készülék segítségével állítottuk elő, majd 

csökkentett nyomáson oldószer-mentesítettük. 

 Az apoláris komponensek vizsgálatához n-hexános kivonatokat állítottunk elő 

Soxhlet készülék segítségével (70˚C, 6h). A kivonatokat csökkentett nyomáson oldószer 

mentesítettük. Az adott fitokémiai vagy in vitro vizsgálathoz szükséges mintákat a 

szárított kivonatokból állítottuk elő. 

 8



 

3.4. Fitokémiai vizsgálatok 

3.4.1. Kromatográfiás módszerek 

 Flavonoid összetétel vékonyréteg-kromatográfiás (VRK) vizsgálata acetonos 

kivonatból: réteg: Kieselgel 60F254, 100x200mm; Kifejlesztő elegy: etil-acetát : 

hangyasav : jégecet : víz (100:11:11:26); Értékelés: Naturstoff reagenssel (1%-os 

metanolos difenilbórsav-β-etilamin-észter) és polietilén-glikol reagenssel történő 

lepermetezés után. 

 A vizes és acetonos kivonatok összehasonlítása HPLC módszerrel: Készülék: 

Jasco UV-970 HPLC-DAD rendszer; Oszlop: 5μm, Supelcosil LC-18 (250x4.6mm); 

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

 Epilobium polifenolok HPLC-MS/MS vizsgálata az acetonos kivonatokban: 

Készülék: Agilent 6410 típusú, tripla kvadrupólus MS-analizátorral csatolt Agilent 

1100 HPLC rendszer; Oszlop:  5μm pórusméretű Supelcosil LC-18 oszlop 

(250x4.6mm); Eluens: Acetonitril (ACN) – 2.5% (v/v) ecetsav; Elektrospray 

ionizáció (ESI) beállításai: negatív ion üzemmód; Rögzített tömeg (m/z) tartomány: 

50-1600 (m/z);  

 A β-szitoszterol tartalom VRK vizsgálata: Réteg: Kieselgel 60F254, 100x100mm; 

Kifejlesztő elegy: n-hexán : etil-acetát (3:1); Értékelés: cérium-szulfát (5% v/v 

kénsavas cérium-szulfát oldat) reagenssel történő lepermetezés után (100˚ C, 3 p.). 

 Fitoszterolok vizsgálata GC-MS módszerrel az elszappanosított hexános 

kivonatokban: Készülék: Agilent 6890N gázkromatográf; MS detektor: Agilent 

5973N tömegszenzitív detektor; Oszlop: Agilent HP-5MS kapilláris ((5%-fenil)-

metilpolisziloxán, 30m x 250μm x 0.25μm); Elektro- impakt ionizáció: 70eV; 

Rögzített tömeg (m/z) tartomány: 40-600 (m/z); Ütköztetési energia: 10-60kV. 

 
3.4.2. Tartalmi meghatározások 

 Flavonoid tartalom meghatározása: a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvnek (Ph. Hg. 

VIII.) megfelelő, Európai Gyógyszerkönyv, „Solidaginis herba” c. cikkelyében leírt 

módszerrel határoztuk meg. 

 Összpolifenol- és cserzőanyag tartalom meghatározása: a VIII. Magyar 

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

módszerrel határoztuk meg. 
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 Epilobium parviflorum β-szitoszterol tartalmának meghatározása: Készülék: 

Agilent 6890N gázkromatográf; Detektor: 330ºC hőmérsékletű, lángionizációs 

detektor (FID, kvantitatív analízishez); Oszlop: Agilent DB-5MS (megosztó 

folyadék: (5%-fenil)-metilpolisziloxán, 25m x 200μm x 0.33μm); Belső standard: 

5α-kolesztán-3on (12.65 μg/ml); 

3.5. In vitro hatásvizsgálatok 

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás összetett kórfolyamatának egyes tényezőit 

modellezve, in vitro vizsgáltuk az Epilobium kivonatok lehetséges hatásmechanizmusát. 

Az összehasonlító, antioxidáns kapacitásvizsgálat segítségével választottuk ki azt a 

mintát, amelyet további, célirányos vizsgálatoknak vetettünk alá. 

  

 Antioxidáns kapacitás: ABTS (2,2’-Azinobis-(3-etilbenzothiazolin-6-szulfonsav)) 

és DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) „stabil” szabadgyök vegyületek segítségével, 

kétféle spektrofotometriás módszerrel határoztuk meg. 

 Lipidperoxidáció gátlás: az Epilobium parviflorum kivonat lipidperoxidációt gátló 

hatását tiobarbitursavas (TBA) tesztben vizsgáltuk, a lipidperoxidáció során 

felszabaduló malondialdehid mennyiségének spektrofotometriás mérésével. A 

membrán lipideket szarvasmarha agyból előállított liposzómák szolgáltatták. 

 Antioxidáns sejtvédő hatás: hidrogén-peroxidos kezelést követő sejtkárosodás 

vizsgálata humán fibroblaszt (143RB) sejteken az E. parviflorum kivonatokkal 

történt előkezelés és szimultán kezelés hatására; Referencia: kataláz enzim; 

Értékelés: Neutral Red sejtfestést követően. 

 COX-gátló aktivitás: az E. parviflorum kivonat ciklooxigenáz gátló aktivitását 

PGE2 felszabadulás mérésével vizsgáltuk makrofág (RAW 264.7) sejteken. A 

felszabadult PGE2 mennyiségi meghatározását egy vizsgálati tesztcsomag (R&D 

Systems: PGE2 assay kit) által kínált kompetitív immunkötődési mechanizmuson 

alapuló méréssel határoztuk meg. 

 Ösztrogén-/androgén receptorkötő aktivitás: az E. parviflorum kivonatok 

receptrokötődését speciális, génmódosított élesztőgomba (Saccharomyces 

cerevisiae) sejteken vizsgáltuk. A receptoriális kötődés hatására a sejtekből 

felszabaduló β-galaktozidáz mennyiségét spektrofotometriás eljárással követtük. 
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 Anti-ösztrogén-/anti-androgén aktivitás: a receptorkötő aktivitás vizsgálatával 

megegyező módon, azonban szteroid ligand jelenlétében tanulmányoztuk a 

kivonatok esetleges antagonista hatását.  

 Aromatáz enzim gátló hatás: koriokarcinomás placenta (JEG3) sejtvonalon 

végzett vizsgálat. Az enzim szubsztrátjaként ismert mennyiségű, tríciummal jelölt 

androszténdiont ([1β3H] androszténdion, továbbiakban 3H-A) ösztronná alakul, 

miközben a trícium a médiumba kerül (3H2O formában). Az aromatáz aktivitására a 

médium radioaktivitásának intenzitásából következtettünk. 

  

4. Eredmények 

4.1. Botanikai vizsgálatok 

A körültekintő makro- és mikromorfológiai vizsgálatok segítségével megbízhatóan 

azonosítottuk a vizsgált növényanyagot és hozzájárultunk az Epilobium fajokkal 

kapcsolatos korszerű képi adatbázis bővítéséhez. 

4.2. Fitokémiai vizsgálatok 
4.2.1. Flavonoidok VRK vizsgálata 

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, amennyiben az E. 

angustifoliumban nem a miricitrin a vezető flavonoid komponens, hanem feltehetően 

egy kverecetin-glikozid komponens. A további Epilobium fajok flavonoid összetétele a 

VRK vizsgálat alapján igen hasonló, mindössze egyes komponensek arányaiban vannak 

egyedi eltérések. 

 

4.2.2. A vizes és acetonos kivonatok összehasonlítása HPLC módszerrel 
Az Epilobium drogok tradicionális és mai napig legáltalánosabb felhasználási formája a 

vizes forrázat, azaz a gyógytea. Célszerűnek találtuk megvizsgálni, mennyiben tér el a 

drog vizes kivonatának összetétele az analitikai szempontból könnyebben kezelhető, 

ugyanakkor polifenolokban dús acetonos (80% v/v) kivonat összetételétől. A kétféle 

kivonatot nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel (HPLC) vizsgáltuk és 
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ún. HPLC ujjlenyomatukat hasonlítottuk össze. Az optimális kromatográfiás rendszert 

kísérletes úton dolgoztuk ki.  

 Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a vizes kivonat minden jellemző 

komponense megtalálható az acetonos kivonatban, sőt az néhány minor komponenssel 

gazdagabbnak bizonyult, mint a vizes kivonat. 

 

4.2.3. Az Epilobium polifenolok HPLC-MS/MS vizsgálata 

A vizsgált Epilobium fajok polifenol összetételének HPLC-MS/MS analízise során 20 

polifenol komponenst detektáltunk, ebből 16 vegyületet azonosítottunk (1. táblázat). A 

vizsgált fajok különböző összetételben és arányban tartalmazták a feltárt 

komponenseket. A feltételezett hatóanyagként számon tartott oenothein B kivétel nélkül 

minden mintában jelen volt. Az oenothein B tömegszelektív vizsgálatával kapcsolatban 

eddig nem publikált megfigyelést közöltünk, miszerint az oenothein B molekulaként 

azonosított vegyület kétféle molekulaion-formában volt detektálható a mintákban: 

kétszeres töltésű ((m/z)-783Da ([M-2H]2-)) és egyszeres töltésű ((m/z)-1567Da)  

formában. További új eredmény, hogy elsőként publikáltuk az oenothein B kétféle 

molekulaionjának fragmentációs mintázatát. 

 

1. táblázat: Az Epilobium mintákban detektált komponensek. 

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 
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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 

 

 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. 

 

4.2.4. Flavonoid-, összpolifenol- és cserzőanyagtartalom meghatározása 

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 az összflavonoid tartalomban (0.73-0.83g/100g drog). Az egyes 

fajok összpolifenol- és cserzőanyag tartalma között viszont szignifikáns különbségeket 

mértünk (22.3-34.8g/100g drog összpolifenol tartalom, 18.7-25.8g/100g drog 

 13



 

cserzőanyag tartalom). A vizsgált minták közül az Epilobium parviflorum rendelkezett a 

legmagasabb flavonoid-, összpolifenol- és cserzőanyag tartalommal (2. táblázat). 

 

2. táblázat:  

A vizsgált Epilobium drogok flavonoid- összpolifenol- és cserzőanyag tartalma 

Flavonoid 

(hiperozidban) 
Összpolifenol  

Cserzőanyag 

(pirogallolban) Minta 

tartalom (g/100g drog) 

E. parviflorum  0.83 ± 0.03 34.8 ± 0.7 25.8 ± 0.9 

E. angustifolium 0.69 ± 0.02 22.3 ± 0.9 18.7 ± 0.8 

E. roseum  0.82 ± 0.03 28.6 ± 1.0 21.4 ± 0.8 

E. montanum  0.80 ± 0.04 30.2 ± 0.9 25.2 ± 0.9 

E. tetragonum  0.73 ± 0.04 25.8 ± 1.0 18.7 ± 0.9 

 

4.2.5. Fitoszterolok vizsgálata GC-MS módszerrel 

Fitoszterolok jelenlétéről Epilobium fajokban a szakirodalom is beszámol, 

azonban eddig még nem vizsgálták a füzikék ezirányú összetételét korszerű analitikai 

módszerekkel. A vizsgált Epilobium fajok n-hexános kivonatában jelentős arányban 

fordultak elő hosszú szénláncú alkohol- és zsírsav-származékok, azonban kivétel nélkül, 

minden faj esetében a β-szitoszterol volt az egyetlen azonosítható fitoszterol 

komponens. Ugyanakkor, a különböző füzike fajok hexános kivonatainak 

összetételében nem mutatkozott markáns eltérés. 

 

4.2.5. Epilobium parviflorum β-szitoszterol tartalmának meghatározása 

A BPH kezelésében használt fitoterápiás készítmények többségében, az 

Epilobium fajokhoz hasonlóan hatóanyagként tartják számon a β-szitoszterolt, 

kvantitatív adatokról azonban mindeddig nem számoltak be. A kisvirágú füzike 

vizsgálata során, a kétlépéses kivonásnak (hexános, majd etanolos) köszönhetően 

információt nyertünk mind a szabad állapotú, mind az észterként vagy glikozidként 

kötött β-szitoszterol tartalomról. A szabad és kötött vegyületforma farmakokinetikai 

tulajdonságai eltérőek, ezért elkülönítésük gyógyszerészi szempontból érdekes lehet.  
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 Eredményeink alapján, az Epilobium parviflorum Schreb. virágos hajtása 0.13 ± 

0.02 g/100g drog β-szitoszterolt tartalmaz. Ennek az össz-szitoszterol mennyiségnek 

több mint 15%-a észterként, vagy glikozidként, kötött formában található a növényben. 

Méréseink alapján az elszappanosítási művelet átlagosan 3.5%-os veszteséggel járt. A 

retenciós idő ismételhetősége (±0.015%) és az AUC pontossága (±0.54%) alapján az 

alkalmazott gázkromatográfiás  módszert megbízhatónak és pontosnak értékeltük. 

 

4.3. In vitro hatásvizsgálatok 
4.3.1. Antioxidáns kapacitás 

Az Epilobium fajok antioxidáns kapacitását kétféle spektrofotometriás 

módszerrel vizsgáltuk és ismert, antioxidáns vegyületekkel (Trolox, aszkorbinsav) 

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 antioxidásns kapacitással rendelkeznek. A vizsgált fajok kivonatai között 

szignifikáns eltéréseket mértünk. Az Epilobium parviflorum kivonata rendelkezett a 

legmagasabb antioxidáns hatással, ezért ezt a mintát választottuk a további, célirányos, 

in vitro hatásvizsgálatok elvégzéséhez. 

 

4.3.2. Lipidperoxidáció gátlás 

Elsőként vizsgáltuk az Epilobium parviflorum vizes és acetonos kivonatának 

lipidperoxidáció gátló hatását malondialdehid felszabadulás mérésével, TBA 

tesztrendszerben. Az alkalmazott mérésben a kivonatok 0.20mg/mL koncentrációérték 

felett gátolták a lipidperoxidációt, 0.20mg/ml alatt azonban a kivonatok prooxidáns 

tulajdonságot mutattak. A hatás mindkét kivonat esetében koncentrációfüggő volt. 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. Eredményeink 

alapján, a pozitív kontrollként használt propilgallát IC50 értéke 10-4M.  
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4.3.3. Sejtvédő hatás 

Az E. parviflorum kivonatok oxidatív károsodással szemben tanúsított sejtvédő 

hatását a prosztata epitél állományát is alkotó, fibroblaszt sejteken vizsgáltuk. A 

kivonatokkal előkezelt sejteken, a vizsgált koncentrációtartományban az Epilobium 

kivonatok határozott antioxidáns védelmet nyújtottak az indukált oxidatív károsodással 

szemben. A vizes és acetonos kivonat közel azonos mértékben fejtette ki hatását. 

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a szimultán-, valamint az elő- és szimultán 

kezelések bizonyultak a leghatékonyabbnak, azonban a kizárólagos előkezelés mindkét 

kivonat esetében szintén stabil és koncentrációfüggő hatást eredményezett (IC50vizes: 

3.3μg/ml, IC50acetonos: 5.2μg/ml). A kivonatok sejtvédő hatásának erőssége a kataláz 

enzim (250 IU/ml) sejtvédő hatásánál valamivel gyengébb, de nagyságrendben azonos 

volt. A kezelések hatására történő sejtszám változás a fibroblaszt sejtek deformitása és a 

kivonatok által kifejtett sejtvédő hatás vizuálisan is megfigyelhető volt. 

 

4.3.4. COX enzim gátló aktivitás 

Az Epilobium parviflorum kivonatok COX-gátló aktivitását in vitro 

tesztrendszerben, makrofág sejteken vizsgáltuk. 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 megerősítették az E. parviflorum vizes és acetonos 

kivonatának gyulladáscsökkentő aktivitását. Azonos körülmények között a pozitív 

kontrollként használt indometacin 21±3µM koncentrációban 50%-al csökkentette (IC ) 

a felszabadult PGE  mennyiségét.  
50

2

 

4.3.5. Ösztrogén-/androgén- receptorkötő aktivitás 

A BPH kialakulásának legmeghatározóbb oka a hormonális egyensúly 

megbomlása. Közismert, hogy egyes növényi hatóanyagok (pl. fitoösztrogének) 

képesek direkt módon aktiválni a szteroidhormon receptorokat, ezáltal befolyásolva a 

hormonháztartást. Elsőként tanulmányoztuk az Epilobium pariflorum kivonatok direkt 

szteroidreceptor-kötő aktivitását. Az alkalmazott vizsgálat viszonylag egyszerűen 

elvégezhető és gyors információval szolgál a vizsgált minta direkt androgén- vagy 
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ösztrogén- aktivitásáról. Az elvégzett vizsgálat 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.  

4.3.6. Anti-ösztrogén-/anti-androgén aktivitás 

Az ösztrogén-/androgén- receptorkötő aktivitás vizsgálat némi módosításával 

arra tudtunk következtetni, hogy direkt aktivitás hiányában a kivonat meggátolja-e a 

ligand (szteroid hormon) kötődését a receptorhoz, ezáltal indirekt módon beavatkozva a 

hormonális egyensúlyba. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az Epilobium 

parviflorum kivonatok, a vizsgált koncentrációtartományban (0.01-1000μg/ml) nem 

gátolták szignifikáns mértékben  a 17β-ösztradiol vagy a tesztoszteron 

receptorkötődését, tehát nem fejtettek ki sem anti-ösztrogén, sem anti-androgén 

aktivitást. Következetéseink alapján a kisvirágú füzike kivonat nem befolyásolja 

receptoriális szinten a szteroid hormonháztartást. 

 

4.3.7. Aromatáz gátló aktivitás 

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. Az Epilobium parviflorum kivonatok aromatáz enzim gátló hatását 

elsőként vizsgáltuk. Pozitív kontrollként ismert, aromatáz gátló vegyületet, letrozolt 

alkalmaztunk. Az elvégzett mérés a vizsgált koncentrációtartományban (0.32-3.2μg/ml) 

azonban nem szolgáltatott szignifikáns eredményeket az aktivitás megállapítására. 

A kapott eredmények nem cáfolták de nem is erősítették meg az E. parviflorum 

aromatáz gátló hatását.  Az adatok jelentős szórása metodikai hibára utalhat, ezért az 

alkalmazott módszer felülvizsgálata szükséges.  
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Következtetések 
 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, különös tekintettel az E. angustifolium 

különbözőségére. 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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