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Összefoglaló

A vadárvácska (Viola tricolor L.) európaszerte ismert tradícionális gyógy-
növény. Bár eredményesen alkalmazzák felsőlégúti megbetegedések és
bőrbetegségek kezelésére, fitokémiai és hatást igazoló vizsgálata egyaránt
hiányos.

A tradícionális gyógyszerformával nyert bíztató eredmények alapján
célzott extrakcióval, majd Sephadex LH-20 oszlopkromatográfiával eltérő
polaritású frakciókat állítottunk elő. A két fő flavonoid komponenst sike-
resen izoláltuk, szerkezetüket LC-MSn és NMR módszerekkel violantin-
ként (6-C-glükozil-8-C-ramnozil apigenin) és rutinként (3-O-ramnoglüko-
zil kvercetin) azonosítottuk (1). Ez utóbbi komponenst mintánkbanmennyi-
ségileg is meghatároztuk ((0,42± 0,01)%). A minor flavonoid komponen-
sek közül tizenngy szerkezetét (O-glikozidok, C-glikozidok és C,O-gliko-
zidok) LC-MSn vizsgálatokkal jellemeztük (2). A frakciók antioxidáns ka-
pacitását (elektron-donor és hidrogén-donor aktivitását) a TEAC és DPPH
in vitro tesztrendszerekben határoztuk meg. A legmagasabb elektron-do-
nor kapacitást a rutin esetében mértük, míg a legmagasabb hidrogén do-
nor kapacitást a flavonoidokban dúsított frakció esetében tapasztaltuk (1).

Bár a kertészeti árvácska fajokat (Viola x wittrockiana Gams.) a V. tri-
color és más Viola fajok keresztezésével nemesítették, tartalmi anyagaik
összetételéről, esetleges farmakológiai hatásaikról ez idáig nincs irodalmi
adat. Kísérleteinkben tehát meghatároztul egy kereskedelmi vadárvácska
és négy különböző színű kertészeti árvácska minta flavonoid- és antocián-
tartalmát a Ph. Eur. 5.0 módszerével. A minták flavonoid összetételét VRK
és HPLC módszerekkel vizsgáltuk. Az antioxidáns tulajdonság jellem-
zésére a TEAC antioxidáns rendszert használtuk. A kertészeti árvácska
mintákban a vadárvácska mintával megegyező komponensek vannak je-
len, csupán azok aránya változik. Egyértelmű összefüggés figyelhető meg
a minták morfológiai sajátságai, antociántartalma, valamint flavonoidtar-
talma és -összetétele között. A használt tesztrendszerben az árvácska min-
ták az ismert antioxidáns ginkgóhoz hasonlóan jó antioxidáns kapacitás-
sal jellemezhetők. A minták flavonoidtartalma és antioxidáns kapacitása
között szignifikáns korreláció volt megfigyelhető (3).

(1) V. Vukics, A. Kery, G. K. Bonn, and A. Guttman. Major flavonoid components of heartsease (Viola
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chromatography coupled to multistage mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1206:11–20, 2008. (3) V. Vukics, A.
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2



Abstract

In this thesis the chemical composition of heartsease (Viola tricolor L.) was
studied to support the evidence-based determination of its biological ac-
tivities.

Henceforth, a proper sample preparationmethodwas developed, yield-
ing a fraction rich on polar constituents (characteristic of the traditionally
applied aqueous extract), which was further separated by conventional
Sephadex LH-20 column chromatography. HPLC-UV analysis of the frac-
tions suggested that the two main flavonoid components had been suc-
cessfully isolated. They were definitly identified by LC-MSn and NMR
studies as violanthin (6-C-glucosyl-8-C-rhamnosyl apigenin) and rutin (3-
O-rhamnoglucosyl quercetin) (1). Furthermore, sixteen of the minor flavo-
noid components (C-glycosides, O-glycosides and C,O-glycosides) were
tentatively identified by nanoLC-MSn (2). Although violanthin could not
be quantified in the lack of a commercially available reference molecule,
rutin was quantitatively determined by HPLC with UV detection ((0.42±
0.01)%). The antioxidant capacities (electron-donor and hydrogen donor
activities) of the fractions were determined by the TEAC and DPPH as-
says, respectively. In respect to their antioxidant properties, the highest
electron-donor capacity was measured with rutin, and a fraction enriched
on flavonoids exhibited the highest hydrogen donor activity (1).

Garden pansies (V. x wittrockiana Gams.) are plants of complex hybrid
origin. In this thesis, beside a comparative HPLC study, the anthocyani-
din and flavonoid contents as well as the antioxidant capacities of garden
pansies of different petal color and heartsease were compared.The antho-
cyanidin and flavonoid contents of the samples were quantified by spec-
troscopic methods registered in the European Pharmacopoeia 5.0. While
the highest anthocyanidin content was measured in the violet flower sam-
ple, the white and yellow pansy samples showed the highest flavonoid
content. The antioxidant capacity of the samples was determined by the
TEAC assay. The heartsease and pansy samples were observed to be as
good antioxidants as the well-known ginkgo leaf. In addition, significant
correlation was found between the flavonoid content and the antioxidant
capacity of the samples (3).

(1) V. Vukics, A. Kery, G. K. Bonn, and A. Guttman. Major flavonoid components of heartsease (Viola

tricolor L.) and their antioxidant activities. Anal. Bioanal. Chem., 390:1917–1925, 2008. (2) V. Vukics, T. Ringer, A.

Kery, G. K. Bonn, and A. Guttman. Analysis of heartsease (Viola tricolor L.) flavonoid glycosides bymicro-liquid

chromatography coupled to multistage mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1206:11–20, 2008. (3) V. Vukics, A.

Kery, and A. Guttman. Analysis of polar antioxidants in heartsease (Viola tricolor L.) and garden pansy (Viola x

wittrockiana Gams.). J. Chrom. Sci., 46:823–827, 2008.
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1. Előzmények, célkitűzés

Növényi készítmények terápiában történő alkalmazása számos jelentős
eredménnyel járult hozzá amodern orvostudomány fejlődéséhez. A folya-
matban kiemelkedő szerepet játszik a gyógyszerkönyvekben is régóta sze-
replő tradícionális gyógynövények újraértékelése, vagyis kémiai összeté-
telük feltérképezése, ismert hatásaik tudományos alapokon nyugvó bizo-
nyítása, és lehetséges új alkalmazási területek keresése. Napjaink gyógy-
növénykutatásának legfontosabb eredményei: a gyógynövények hatóanya-
gainak gyorsabb és pontosabb azonosíthatósága, a növényi kivonatok tel-
jes hatásspektrumának és szinergikus kölcsönhatásainak felderíthetősége
molekuláris biológiai tesztrendszerek segítségével, valamint a pontosabb
klinikai vizsgálatok elvégezhetősége.

Az általunk vizsgált Violae tricoloris herba hivatalos az 5. Európai és a
VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben.A vadárvácska herba értékes része tra-
dícionális gyógynövénykincsünknek is. Előszeretettel alkalmazzák kül-
sőleges bőrgyógyászati készítményekben, légúti panaszok esetén, diureti-
kumként pedig belsőleges teakeverékek alkotója.

Kémiai összetételét korábban a ´70-es ´80-as években vizsgálták. Mára
túlhaladott kromatográfiás és spektroszkópiás módszerekkel azonosítot-
tak kivonataiban flavonoid aglikonokat (kvercetin, luteolin), O- (rutin, lu-
teolin-7-glikozid) ill. C-glikozidokat (szkoparin, szaponarin, szaponaretin,
violantin, orientin és izoorientin, vicenin-2 és vitexin). A másik vizsgált
vegyületcsalád a karotinoidok. Ultraibolya (UV), infravörös (IR), és nuk-
leáris magrezonancia- (NMR) spektroszkópiával valamint tömegspektro-
metriával (MS) mono- és di-cisz-violaxantinok és észtereik jelenlétét iga-
zolták.

Széleskörű tradícionális felhasználása ellenére a vadárvácska herba bio-
lógiai hatásairól kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre. Bizonyított an-
timikrobiás hatása Gram + és - baktériumok, illetve gombák ellen, gyűrűs
szerkezetű peptidjei pedig citotoxikus hatásúak. A legújabb eredmények
a mitrokondriumokra gyakorolt jótékony hatásáról számolnak be.

Munkánk során lehetőségünk nyílt vadárvácska mintákkal bekapcso-
lódni egy komplex hatásmód felismerését követő szkrínvizsgálatba. En-
nek lényege a mitokondriális működésre, a konstitutív nitrogén mono-
xid szintáz (cNOS) enzimek expressziójára, aktivitására és az ezzel szo-
ros kapcsolatban álló indukálható hősokk fehérjék (HSP) expressziójára
gyakorolt hatás vizsgálata. Mivel a cNOS által termelt nitrogán mono-
xid (NO) multifunkcionális transzmitter, nem meglepő, hogy az elégtelen
cNOSműködés számos kórképben oki szerepet játszik (Diabétesz, kardio-
vaszkuláris történések, Parkinson-kór, Alzheimer-kór). Ezért figyeltünk
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fel aViola tricolor vizes kivonatának meglepő mértékű és egybehangzó bio-
kémiai válaszreakcióira: így a mitokondriumszám egyértelmű növekedé-
sére, a mitokondriális enzimek (NOS és COX-4) valamint a hősokkfehérjék
(HSP25,60,72 és 90)expressziójának 50-120 %-os indukciójára. Kiemelkedő
hatást mértünk ezen kívül glükóz tolerancia tesztben (inzulin rezisztencia
csökkentés) valamint ér- és bélreakció helyreállításában diabéteszes álla-
tokon is.

A további biokémiai, farmakológiai vizsgálatokhoz szükségessé vált a
Viola tricolor fitokémiai újraértékelése. Disszertációs munkám ily módon
a növény potenciális hidrofil hatóanyagainak alaposabb megismerésével
kapcsolódott a fent említett munkához. Ennek megfelelően célul tűztük ki

1. a tradícionális alkalmazási formában (tea, infusum) és a mitokond-
riumra gyakorolt jótékony hatást mutató vizes kivonatban jelenlevő
potenciális hidrofil hatóanyagokban (flavonoidok) gazdag kivonat
előállítását célzott extrakcióval

2. ezen kivonat frakcionálását, a főbb komponensek oszlopkromato-
gráfiás elválasztását, izolálását

3. a frakciók kémiai összetételének vizsgálatát és az izolált vegyüle-
tek azonosítását különböző kromatográfiás és spektroszkópiás mód-
szerekkel (vékonyréteg kromatográfia (VRK), nagyhatékonyságú fo-
lyadékkromatográfia (HPLC), tömegspektrometria (LC-MS) ésNMR
spktroszkópia)

4. a frakciók antioxidáns hatásának vizsgálatát in vitro tesztrendszerek-
ben

5. a vadárvácska kémiai összetételének és antioxidáns hatásának össze-
hasonlítását egyéb árvácska fajokkal

2. Anyagok és módszerek

2.1. Növényminták

A vizsgálat vadárvácska (Viola tricolor L.) herba minta három különböző
forrásból származott (Prof. Csedő Kálmán gyűjtése (Erdély), Kereskedelmi
minták (Fitopharma Kft., MDR 2000 Kft. ). A tájékoztató HPLC-UV ered-
mények alapján a gyűjtött és kereskedelmi minták összetétele nagy hason-
lóságot mutatott, ezért a további vizsgálatokban a könnyen és megbízha-
tóan beszerezhető „Fitopharma” kereskedelmi mintát használtuk.
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A vadárvácska mellett összehasonlításként vizsgáltuk négyféle színű
(lila, lila-fehér, fehér és sárga), nemesített kertészeti árvácska (V. x wittroc-
kianaGams.) kémiai összetételét is. Amintákat Nagyrécsén termesztettük,
őszi virágzáskor gyűjtöttük herbaként, ill. levél- és virágrészre szétszedve.

2.2. Minta előállítás

Kivonatkészítés. Minta: 5,0 g szárított vadárvácska herba, Kivonás: 2x50
ml klorofom 30 ◦C25 perc ultrahangfürdő majd 2x40 ml metanol 30 ◦C15
perc ultrahangfürdő

Oszlopkromatográfia. Minta: 0,2 g metanolos kivonat, Oszloptöltet: Se-
phadex LH-20 50%-osmetanolban duzzasztva, Oszlop paraméterek: 35x1,5
cm, töltetágy (28x1,5 cm), Csepegési sebesség: 1,0 ml/perc, Eluens: 21 ml
50% MetOH, 10 ml 70% MeOH, 100% MeOH

2.3. Kvalitatív vizsgálatok

VRK. Réteg: Kieselgel F254, Eluenselegy: etilacetát-víz-hangyasav-ecetsav
(100:26:11:11), Reagensek: Ninhidrin R, Naturstoff és Polietilénglikol R,
λ=254 és 360 nm

HPLC-UV. Készülék: ERC-3113 degázer, LG-980-02 keverő, PU-980 pum-
pa, Rheodyne 7725 (20 µl) injektor, UV-975 UV-VIS detektor, Oszlop para-
méterek: Hypersil ODS 250x4.6 mm, 5 µm, Eluens rendszer: A=acetonitril
and B=0,5% foszforsav 0-20 perc 13 % A -> 18 % A, Áramlási sebeség: 1,5
ml/perc, Hullámhossz: 340 nm

LC-MSn. Készülék: LTQ Thermo Fisher (ESI), Oszlop: monolitikus ka-
pilláris (260x0,2mm), Elúció: A=0,1%-os hangyasavas acetonitril, B=0,1 %-
os hangyasavas víz, izokratikus elúció (35 ◦C), Áramlási sebesség: 1rc

MS paraméterek: pozitív ion mód forrás feszültség 1,7 kV, kapilláris
hőmérséklet 220 ◦C, kapilláris feszültség 41V, negatív ion mód forrás fe-
szültség 1,3 kV, kapilláris hőmérséklet 220 ◦C, kapilláris feszültség -50V

NMR. Készülék: Varian Inova 600 MHz NMR spektrométer, Alkalma-
zott technikák: 1H-NMR, HMBC, COSY, TOCSY-TOCSY, TOCSY-NOESY
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2.4. Tartalmi meghatározások

Rutintartalom. HPLC-UV Készülék: ERC-3113 degázer, LG-980-02 ke-
verő, PU-980 pumpa, Rheodyne 7725 (20 µl) injektor, UV-975 UV-VIS de-
tektor, Oszlop paraméterek: Supelcosil TM LC-18 (250x4,6mm, 5 µm, El-
uens rendszer: A=20% acetonitril and B=80% foszforsav (0,085%, pH=2,2)
izokratikus elúció, Áramlási sebeség: 0,8 ml/perc, Hullámhossz: 340 nm

Összflavonoid- és antociántartalom. Akísérletekben 5.0 Európai Gyógy-
szerkönyv (VIII. Magyar Gyógyszerkönyv) „Solidaginis herba” és „Myrt-
illi fructus recens” cikkelyeiben szereplő meghatározási módszereket al-
kalmaztuk.

2.5. Antioxidáns vizsgálatok

Elektron-donor kapacitás. Trolox ekvivalens antioxidáns kapacitás (TEAC)
tesztrendszer, Re et al.1999 spektrofotometriás módszere

Hidrogén-donor kapacitás. Difenilpikrilhidrazin (DPPH) tesztrendszer,
Brand-Williams et al.1995 spektrofotometriás módszere

Módosítás. A gátlási százalék értékeket végtelen időpontra extrapolálva
határoztuk meg numerikusan megoldva a lehető legegyszerűbb kinetikai
modellt. Az antioxidáns kapacitást az 50 %-os gátlást eredményező (IC50)
koncentráció értékkel jellemeztük.

3. Új tudományos eredmények

3.1. A Violae tricoloris herba fitokémiai vizsgálata

3.1.1. Minta előállítás

A vadárvácskát a népgyógyászatban teaként alkalmazzák, a bevezetőben
bemutatott, a mitokondriumra gyakorolt hatásról szóló eredmények is vi-
zes kivonatra vonatkoznak. A vizes oldatok azonban mikrobiológiailag
kevésbé stabilak, sok szempontból nehezen kezelhetők, gondoljunk csak
a bepárlásra. Ezért a vizsgálatokban a drog metanolos kivonatát hasz-
náltuk, a két kivonat kémiai összetételének azonosságát VRK és HPLC
vizsgálatokkal igazoltuk. A drogot első lépésként kloroformmal vontuk

7



ki a további mérésekben zavart okozható apoláris komponensek eltávolí-
tása céljából. Ezt követte a tényleges metanolos extrakció. Az így kapott
metanolos kivonatot Sephadex LH-20 konvencionális oszlopkromatográ-
fiával frakcionáltuk. A kapott frakciók VRK és HPLC vizsgálata igazolta
a két mennyiségileg legjelentősebb -polaritása és UV spektruma alapján
flavonoid glikozid- komponens izolálását. Mindezek mellett megfelelő
frakcionálási protokollt dolgoztunk ki a -potenciális hidrofil hatóanyago-
kat tartalmazó- metanolos kivonatot alkotó főbb vegyületcsoportok (pep-
tidek, kismolekulájú fenoloidok, flavonoid glikozidok és aglikonok) elvá-
lasztására.

3.1.2. A flavonoid glikozidok szerkezetének jellemzése

A legjelentősebb flavonoid komponens szerkezetét összetett NMR spekt-
roszkópiai vizsgálatokkal (1H-NMR,HMBC, COSY,TOCSY-NOESY, TOCSY-
TOCSY) igazoltuk. Ezek alapján a molekula aglikonja a flavon apigenin,
amihez C-C kötéssel két cukor - egy β helyzetű glükóz és egy α helyzetű
ramnóz - kapcsolódik a 6-os és 8-as pozíciókban. A vadárvácska metano-
los kivonat fő komponensét tehát violantinként azonosítottuk. Szemben a
korábbi irodalmi adatokkal, amelyek fő komponensként a rutint nevezik
meg.

A második fő komponens szerkezetét az NMR vizsgálatokhoz szük-
séges tisztaság hiányában HPLC-MSn módszerrel vizsgáltuk. Bár ennek
megfelelően a cukorrészek sztereokémiájáról nincs pontos információnk,
referenciamolekulákkal való összehasonlítás (HPLC retenciós idő, UV spek-
trum, molekulatömeg és MS fragmentáció) és korábbi irodalmi adatok
alapján a második fő komponens rutinként valószínűsíthető.

Mivel a metanolos kivonatban talalható minor flavonoid komponen-
seket többféle preparatív oszlopkromatográfiás rendszerben sem sikerült
elválasztani, szerkezetüket LC-MSn módszerrel vizsgáltuk. Minden egyes
komponens esetében a következő szerkezeti sajátságokat határoztuk meg:
a glikoziláció típusa (O-, C- vagy C,O-glikozidok), az aglikon szerkezete,
hány cukoregység kötődik hozzá (mono-,di- vagy triglikozidok), a cukor-
egységek típusa (hexóz, deoxihexóz, pentóz), a cukoregységek elhelyez-
kedése (di-O-glikozidok vagy O-diglikozidok), a cukorszekvenciák sor-
rendje, a cukrok közti kötés típusa, a kapcsolódás helye az aglikonon. A
vizsgálatok során külön hangsúlyt fektettünk az azonos molekulatömegű
izomer szerkezetek elkülönítésére, ami a nagyon hasonló fragmentáció
miatt ütközik nehézségekbe. Amódszer hátránya az NMR spektroszkópi-
ával szemben, hogy nem ad információt a cukorrészek sztereokémiájáról.
A vadárvácska metanolos kivonatban 14 minor flavonoid glikozid szerke-
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1. táblázat. A vadárvácska metanolos kivonatban LC-MSn módszerrel
vizsgált flavonoid glikozid komponensek szerkezete

MW Rt Szerkezet
(Da)

O-glikozidok
1 594 42,7 kempferol-3-O-deoxihexozil(1→6)hexozid
2 610 36,5 kvercetin-3-O-deoxihexozil(1→6)hexozid
3 624 46,7 isoramnetin-3-O-deoxihexozil(1→6)hexozid
4 756 34,0 kvercetin-3-O-deoxihexozilhexozid-7-O-deoxihexozid

C-glikozidok
5 448 33,0 luteolin-6-C-hexozid
6 462 39,5 krizoeriol-6-C-hexozid
7 564 33,0 apigenin-6-C-pentozid-8-C-hexozid
8 564 35,5 apigenin-6-C-hexozid-8-C-pentozid
9 578 35,0 apigenin-6-C-deoxihexozid-8-C-hexozid

10 578 37,5 apigenin-6-C-hexozid-8-C-deoxihexozid
11 594 31,6 apigenin-6,8-di-C-hexozid
12 594 33,0 luteolin-6-C-deoxihexozid-8-C-hexozid
13 594 35,0 luteolin-6-C-hexozid-8-C-deoxihexozid
C,O-glikozidok
14 740 30,6 apigenin-X-O-hexozid-Y-C-deoxihexozid-Z-C-hexozid
15 740 34,3 apigenin-6-C-deoxihexozid-(6”-O-hexozil-8-C-hexozid)
16 740 39,7 apigenin-(6”-O-hexozil-6-C-hexozid)- 8-C-deoxihexozid

zetét jellemeztük a módszer lehetőségeinek megfelelően. A növényben el-
sőként írjuk le 3O-glikozid, 7 C-glikozid és 3 C,O-glikozid jelenlétét kemp-
ferol, kvercetin, izoramnetin, krizoeriol, apigenin és luteolin aglikonokkal.
A komponensek pontos szerkezetét a továbbiakban LC-NMR vizsgálatok-
kal lehet igazolni.

Bár az LC-MSn vizsgálatok nem szolgáltatnak az azonosításhoz ele-
gendő információt a komponensek cukorrészéről, bizonyos feltételezések-
kel élve valószinűsíthető a molekulák lehetséges szerkezete. A flavonoi-
dok körében eddig leírt egyetlen deoxihexóz cukoregység a ramnóz. A
Viola genusban leírt leggyakoribb cukoregység pedig a glükóz. Ha az előbb
bemutatott szerkezetekben feltételesen a deoxihexóz egységeket ramnózra,
a hexóz egységeket pedig glükózra cseréljük, a rutinon és a violantinon kí-
vül további két, a korábbi irodalmakban leírt komponens jelenlétét erősít-
hetjük meg. Ezek az izoorientin es a vicenin-2. A metanolos kivonat kom-
ponenseinek referencia molekulákkal való összehasonlítása HPLC-UV és
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LC-MSn vizsgálatainkban (retenciós idő, molekulatömeg, MS fragmen-
táció) az alábbi, korábban leírt vegyületek jelenlétét zárja ki: luteolin-7-
glikozid, orientin, szaponarin, szkoparin, vitexin.

3.1.3. A rutintartalom meghatározása

A vadárvácska minta rutin tartalmát nagyhatékonyságú folyadékkroma-
tográfiával határoztuk meg külső standard kalibrációs módszerrel (kon-
centráció tartomány: 50-300 µg/ml). A módszer jellemzésekor vizsgáltuk
annak linearitását (y=(30378±251)x-15422, R2=0,9993), pontosságát (HPLC
csúcsterület ismételhetőség, standard molekula: n=9 1,58 %, minta: n=10
0,99%) és torzítatlanságát (visszanyerés vizsgálat: R=99,36± 0,06%, RSD=
0,07 %, n=3). A vizsgált minta rutintartalma (0,42± 0,01)% (RSD = 2,78 %,
n=6).

3.2. Az antioxidáns hatás vizsgálata

Mivel a vadárvácska herba tradícionális indikációi összefüggésbe hozha-
tók antioxidáns hatásával, in vitro vizsgálatokkal jellemeztük antioxidáns
tulajdonságát. Az irodalomban elsőként határoztuk meg a Violae tricoloris
herba és Sephadex LH-20 oszlopkromatográfiával nyert frakciói/kompo-
nensei antioxidáns kapacitását a trolox ekvivalens antioxidáns kapacitás
(TEAC) és difenilpikrilhidrazin (DPPH) tesztrendszerekben.

Eredményeink alapján a tisztított és tisztítatlan vadárvácska kivonat,
ill. izolált komponensei az irodalmakban elismert antioxidánsokhoz (pl.
ginkgo levél) hasonlóan jó elektron- és hidrogéndonor kapacitással bírnak.

3.3. A vadárvácska és kertészeti árvácska fajok összeha-
sonlítása

Kísérleteinkben a vadárvácska herbát négyféle színű kertészeti árvácska
(virág, levél, herba) mintával hasonlítottuk össze. Az irodalomban első-
ként a fenti minták kémiai összetételét HPLC-UV vizsgálatokkal jellemez-
tük, flavonoid és antocián tartalmukat az 5.0 Európai Gyógyszerkönyvben
(VIII. Magyar Gyógyszerkönyv) hivatalos spektrofotometriás módszerek-
kel határoztuk meg. Antioxidáns tulajdonságukat a TEAC tesztrendszer-
ben vizsgáltuk.
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2. táblázat. A vadárvácska és különböző sziromszínű kertészeti árvácskák antocián- és flavonoidtartalma ill. an-
tioxidáns kapacitása.

Antocián tartalom Flavonoid tartalom IC50 érték
(g cianidin-3-glükozid/ (g rutin/ (g/ml)

100 g sample) 100 g sample)
virág 1,52 ± 0,06 1,21 ± 0,07 (1,57 ± 0,05)x 10−5

Lila árvácska levél 0,05 ± 0,002 0,10 ± 0,006 (3,86 ± 0,18)x10−5

herba 0,31 ± 0,01 0,38 ± 0,02 (2,92 ± 0,04)x10−5

virág 0,19 ± 0,01 2,58 ± 0,15 (8,59 ±0,25)x10−6

Lila-fehér árvácska levél 0,04 ± 0,002 0,03 ± 0,002 (3,18 ± 0,09)x10−5

herba 0,05 ± 0,004 0,62 ± 0,03 (1,99 ± 0,10)x10−5

virág 0,09 ± 0,004 2,01 ± 0,12 (6,35 ± 0,08)x10−6

Fehér árvácska levél 0,06 ± 0,002 0,16 ± 0,01 (5,32 ± 0,12)x10−5

herba 0,08 ± 0,003 0,59 ± 0,03 (1,42 ± 0,06)x10−5

virág 0,31 ± 0,01 2,93 ± 0,18 (6,98 ± 0,28)x10−6

Sárga árvácska levél 0,11 ± 0,004 0,11 ± 0,007 (4,00 ± 0,09)x10−5

herba 0,11 ± 0,006 0,62 ± 0,04 (1,87 ± 0,05)x10−5

Vadárvácska herba 0,02 ± 0,0008 0,50 ± 0,03 (4,17 ± 0,10)x10−5

Rutin (0,12 ± 0,01)x10−5
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A mintákat összetételük alapján két csoportba sorolhattuk. A virág
minták fő komponense a rutin volt, míg a herba és levélminták esetében a
violantin bizonyult a legjelentősebb komponensnek. Az antociánok növé-
nyi pigmentek, színük a piros és kék között változik. Nem meglepő tehát,
hogy a lila árvácska virágot és herbát jellemezhettük a legmagasabb anto-
cián tartalommal. A gyógyszerkönyvi módszerrel meghatározott klasszi-
kus értelemben vett flavonoidok fehér és sárga színű festékanyagok, ame-
lyek eredményeinkkel egybehangzóan elsősorban a növények virágában
találhatók. A vizsgált herbák ezzel szemben közepes, a levélminták ala-
csony flavonoidtartalmat mutattak. Hasonló tendencia volt megfigyelhető
az antioxidáns kapacitás esetében is.

A minták flavonoidtartalma és antioxidáns kapacitása között szignifi-
káns korreláció (r= 0,6375, p=0,02) volt megfigyelhető alátámasztva a fel-
tételezést, miszerint a vadárvácska és kertészeti árvácska minták antioxi-
dáns tulajdonságáért nagyrészt flavonoid koponensei a felelősek.

Eredményeink alapján a Viola tricolorból nemesített kertészeti árvács-
kák a flavonoidok vonatkozásában a vadárvácskánál értékesebb drogot
szolgáltatnak, aminek további vizsgálatokkal megalapozva terápiás jelen-
tősége is lehet.

4. Publikációs jegyzék

4.1. Közlemények az értekezés témájában

1. Viktoria Vukics, Barbara Hevesi Toth, Thomas Ringer, Krisztina Lu-
danyi, Agnes Kery, Guenther K. Bonn, and Andras Guttman. Quan-
titative and qualitative investigation of the main flavonoids in heart-
sease (Viola tricolor L.). J. Chrom. Sci., 46:97–101, 2008.

2. Viktoria Vukics, Agnes Kery, Gunther K. Bonn, and Andras Gutt-
man. Major flavonoid components of heartsease (Viola tricolor L.)
and their antioxidant activities. Anal. Bioanal. Chem., 390:1917–1925,
2008.

3. Viktoria Vukics, Thomas Ringer, Agnes Kery, Guenther K. Bonn,
and Andras Guttman. Analysis of heartsease (Viola tricolor L.) fla-
vonoid glycosides by micro-liquid chromatography coupled to mul-
tistage mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1206:11–20, 2008.

4. Viktoria Vukics, Agnes Kery, and Andras Guttman. Analysis of
polar antioxidants in heartsease (Viola tricolor L.) and garden pansy

12



(Viola x wittrockiana Gams.). J. Chrom. Sci., 46:823–827, 2008.

5. Viktoria Vukics, and Andras Guttman. Structural characterization
of flavonoid glycosides by multi-stage mass spectrometry. Mass
Spectrom. Rev., PublishedOnline: Dec 30 2008. DOI:10.1002/mas.20212

4.2. Egyéb közlemények

1. Vukics Viktória és Kéry Ágnes. Metodikai gondok és lehetőségek
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