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1. Bevezetés 
 

A Lamiaceae család számos illóolajban gazdag faja fontos gyógy- és 

főszernövény. Jelentıs részük polimorf, mely tulajdonság morfológia tekintetében 

és a tartalomanyagok összetételében egyaránt megnyilvánul. Diverzitásukból 

következıen fontos elméleti és gyakorlati problémák vetıdnek fel. Olykor nehézkes 

a fajok rendszerezése, hiányos a nemesítési munkákhoz szükséges alapkutatás, 

gondot okoz a minıségbiztosítás. Ezzel összefüggésben az illóolaj-összetétel 

változékonysága módosíthatja a főszer gasztronómiai értékét, gyógyászati 

felhasználás esetén pedig befolyásolhatja a drog fiziológiás hatását. Nem véletlen, 

hogy a kémiai, analitikai elemzések mellett egyre fontosabb szerepet játszanak a 

hatóanyag-feltáró komplex farmakológiai vizsgálatok is. 

Több Lamiaceae faj gyakorlati értékelésénél az illóolaj mellett további 

anyagcsoportok is elıtérbe kerültek. Ilyenek a hidroxi-fahéjsav származékok 

– elsısorban a rozmaringsav – mint fontos természetes antioxidánsok, továbbá a 

fiziológiás hatással is rendelkezı triterpén-karbonsavak.  

A fentiekkel összefüggésben a Lamiaceae család komplex vizsgálata több 

évtizede indult az ország több, gyógynövényekkel foglalkozó kutatóhelyén, 

összehangolt program szerint. Ennek a munkának része a korábbi egyetemi doktori 

disszertációm és a PhD értekezésem témáját képezı alakgazdag és kémiailag 

heterogén izsóp és szurokfő variabilitásának és beltartalmi jellemzıinek 

tanulmányozása.  

Mindkét faj esetében az 1990-es évek közepén kapcsolódtam be a nemesítést 

megelızı alapkutatásokba és a Kertészeti Egyetem (ma Corvinus Egyetem) Gyógy- 

és Aromanövények Tanszékén folyó fajtanemesítési kísérletekbe. Elsısorban 

fitokémiai, fitoanalitikai vizsgálatok végzésével járultam hozzá a kutatócsoport 

tevékenységéhez.  
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2. Célkitőzések 
 
� Izsóp - Hyssopus officinalis L. 

 A „Kékvirágú” néven államilag regisztrált hazai izsóp fajta a párta színét és az 

illóolaj kémiai összetételét tekintve nem volt egységes, így a drog és a belıle 

nyert illóolaj minısége is bizonytalan volt. Ez tette szükségessé a további 

fajtaszelekciós kutatások megindítását. A válogatás alapja az egységes kék 

virágszín, magas illóolaj-tartalom és adott illóolaj-összetétel volt.  

 Célunk: 

  - különbözı származású populációk, szelektált törzsek és vonalak részletes 

felmérése,  

  - a kiemelt tulajdonságok többéves követése a létrehozott utódnemzedé-

kekben. 

� Szurokfő - Origanum vulgare L. 

 A szurokfő esetében nem állt rendelkezésre hazai fajta. Ezért került sor a 

nemesítési munka során hasznosítható alapkutatások megindítására. 

 Célunk: 

  - különbözı szurokfő populációk illóolaj-mennyiségének meghatározása és 

összetételének feltárása, 

  - illóolaj-stabilitási vizsgálatok, 

  - állományfelmérés kedvezı kemotípusok kiválasztására, egyedszelekciós 

vizsgálatok, 

  - a magas illóolaj-tartalmú, mediterrán Origanum vulgare subsp. hirtum 

alfaj viselkedésének tanulmányozása hazai körülmények között. 

� Mindkét faj esetén a rozmaringsav felhalmozódási dinamikája és a fenológiai 

állapot közötti összefüggés feltárása. 

� Metodika kidolgozása Lamiaceae fajok oleanolsav/urzolsav tartalmának egyi-

dejő mérésére. Kemotaxonómiai következtetések levonása. 

� Fiziológiás hatásra irányuló vizsgálatok, antimikróbás, antioxidáns hatás 

meghatározása. 
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3. Anyag és módszer 
 
3.1. Vizsgált növények 

A növényi mintákat az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézetébıl 

(Vácrátot) származó, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem kísérleti telepén 

termesztett Hyssopus officinalis L., Origanum vulgare L. subsp. vulgare és 

O. vulgare subsp. hirtum (Link) Ietswaart populációk szolgáltatták.  

 
3.2. Kémiai analízis 

A hatóanyag-vizsgálat a herba illóolaj-, rozmaringsav- és oleanolsav/urzolsav- 

tartalmának mérésére, jellemzésére terjedt ki.  

Az illóolajat vízgız-desztillációval nyertük, alacsony illóolaj-tartalom esetén 

hexán segédfázis alkalmazásával. Az illóolaj minıségi összetételét GC, GC/MS 

módszerrel vizsgáltuk. A komponensek azonosítása Kováts index, számítógépes 

adatbázis, valamint autentikus anyagok segítségével történt. 

A rozmaringsav mennyiségét TLC-denzitometriával mértük. 

Az oleanolsav és urzolsav egyidejő meghatározását származékképzést követı 

belsı standardos gázkromatográfiás módszerrel végeztük. 

 
3.3. Farmakológiai vizsgálatok 

Az antimikróbás hatás ellenırzése a MIC érték és a gátlási zóna 

meghatározásával történt, pozitív kontrol mellett. 

Az antioxidáns aktivitás szkrínelését TLC kifejlesztés után DPHH elıhívással 

végeztük, az antioxidáns hatás erısségét enzimfüggetlen lipidperoxidásiós (LPO) 

rendszerben marhaagy homogenizátumon mértük. 
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4. Eredmények és értékelésük 
 
4.1. Elıvizsgálatok 

Munkánk a rendelkezésre álló állományok felmérésével, a különbözı botanikus 

kertekbıl nemzetközi magcsere útján beszerzett, Magyarországon felnevelt 

nagyszámú inhomogén, illetve már szelektált hazai populáció szkrínelésével indult. 

Kiemelt szempontnak a virágszint, az illóolaj mennyiségét és az illóolaj összetételét 

tekintettük. 

A munkatervben megfogalmazott részletes vizsgálatokhoz az alábbi taxonokat 

választottuk:  

 • Hyssopus officinalis subsp. officinalis  

  - „Magyar” Kékvirágú fajta (Gyógynövény Kutató Intézet, Budakalász), és 

kék virágszínre szelektált utódállományai 

  - „Német” fajta, köztermesztési anyag (Müggenburg GmbH, génbanki 

győjteménybıl) 

  - „Bolgár” szelektált fajta (Pharmaplant) 

 • Origanum vulgare L.  

  - subsp. vulgare  

  - subsp. hirtum szelektált vonal 

  - subsp. hirtum (nemzetközi magcserébıl származó hazai populáció) 

 
4.2. Az izsópra vonatkozó fıbb megállapításaink 

4.2.1. Morfológiai vizsgálatok 

Az izsóppal végzett morfológiai felmérések több éven keresztül a 

növénymagasság, virágzathossz, virágszín és a virágzás koraiságának nyomon 

követésével folytak. Összehasonlítva a szülıi állományból kiválasztott anyatövek 

adatait az utódállományok adataival, a két-, illetve hároméves utódok a követett 

tulajdonságok közül a növénymagasság és a virágzathossz tekintetében elérték vagy 

meghaladták az anyatınél mért értékeket. A lila szín megjelenése egységes, a 

koraiság az utódnemzedékekben közepes volt. 

A „Magyar” Kékvirágú és a „Német” fajta alapállományát összevetve fenológiai 

bélyegnek tőnik a virágzás kezdetében tapasztalt különbség. A vizsgálati ciklus 
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három évében (1998–2000) a „Német” fajta egy-két héttel korábban virágzott, mint 

a hazai. 

 
4.2.2. Az illóolaj vizsgálata 

Az illóolaj-felhalmozódás szempontjából fontos a levél, a szár és a virág 

tömegaránya, ezért az össztömeg mellett a szervi arányokat is mértük a növény 

különbözı fenológiai stádiumaiban. A tömegarány jelentıs százalékát képezı szár 

illóolajmentes, tehát nem mellékes, hogy azt a drog milyen mennyiségben 

tartalmazza.  

Négy éven át (1998–2001) vizsgáltuk az illóolajtartalom alakulását a fenológiai 

állapot függvényében. Eredményeink szerint az illóolajtartalom maximuma, az 

általános szemlélettel ellentétben nem a teljes virágzás idején, hanem már a 

virágzatok differenciálódásának kezdetén megjelenik. Ez a megállapításunk 

mindhárom vizsgált izsóp fajtára érvényes. A magvas állapotban zuhanásszerően 

leesik az illóolaj mennyisége. A másodhajtásokban ismételten magasabb illóolaj-

felhalmozódást tapasztaltunk. Amennyiben a másodhajtás elérte a virágzó állapotot, 

illóolajtartalma közelítette az elsı virágzás idején mért értékeket. Az illóolaj 

felhalmozódásának tendenciája az utódgenerációkban nem változott. A három izsóp 

fajtát összehasonlítva, a „Magyar” illóolajtartalma a legmagasabb.  

Az évjáratokat tekintve az illóolajhozamban jelentıs ingadozást tapasztaltunk. 

Irodalmi adatok szerint az illóolaj-tartalom évjáratok közötti eltérése akár az 

50 %-os szintet is elérheti. 1998–99 gyengébb hozamot eredményezett, míg 

2000–2001-ben jelentıs volt az emelkedés.  

Az illóolaj-tartalom minıségi összetétele igen fontos kémiai bélyeg. Az ISO és a 

korábbiakban érvényes Magyar Szabvány követelményeit figyelembe véve kiemelt 

vegyületként vizsgáltuk az izopinokámfont – pinokámfont (együttesen 50%) és a 

β-pinént. További karakterisztikus bélyegnek tekintettük a limonént is. A minıségi 

összetétel ellenırzésekor a felsorolt négy vegyület jelenlétét, mennyiségüket és 

egymáshoz viszonyított arányukat tanulmányoztuk. 

Megállapítottuk, hogy a „Magyar” anyag fıkomponense a vizsgálat három 

évében (1998–2000) az izopinokámfon, amely a vegetációs idı folyamán lényeges 

változást nem mutatott. A „Német” fajtában az izopinokámfon, míg a bolgárban a 
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pinokámfon volt a meghatározó. A két vegyület együttes mennyisége mindhárom 

esetben megfelel a szabványokban elıírt követelményeknek. 

Az illóolaj-összetétel a négy kiemelt komponens tekintetében az 

utódnemzedékekben egyezik a korábbiakkal.  

A három fajta azonos idıpontokban mért kémiai fingerprintjébıl eltérı genetikai 

háttér fenotípusos megnyilvánulására következtetünk. Ezt alátámasztja az a tény is, 

hogy a három fajta kísérleti anyaga párhuzamos termesztésbıl származott. Ennek 

következtében a kemoszindróma sorokat elıidézı, vagy azt befolyásoló tényezık 

azonosak voltak. A „Magyar” fingerprintje a szelektált egyedekben és 

utódállományaikban egységes, fenológiai hatást nem tapasztaltunk, és minden 

esetben az izopinokámfon a fı komponens. Ezzel szemben a „Német” fajtában a 

vegetáció során pinokámfon/izopinokámfon arányváltozás mutatkozott. A „Bolgár” 

fajtára a pinokámfon túlsúly jellemzı. Munkacsoportunk új megállapítása, hogy a 

hajtásfejlıdés során a pinokámfon mennyiségének növekedése mellett az 

izopinokámfon aránya csökken. A változás ott a legintenzívebb, ahol a pinokámfon 

a fıkomponens. Esetünkben ez a „Bolgár” kísérleti anyagnál volt a 

legkifejezettebb. 

A követett komponensek kvantitatív variációjaként négy jellegzetes 

kemováltozatot írtunk le. A limonént jelentıs mennyiségben (>30 %) tartalmazó 

kemováltozat a szakirodalomban leírtakhoz képest új információ.  

A komplex szelekciós munka eredményeként ma rendelkezésre áll egy izsóp 

fajtajelölt, mely küllemileg és illóolajösszetételét tekintve egységes, emellett 

Európában egyedülállóan magas illóolaj-tartalommal rendelkezik. Munkánk 

végeredményeként rendelkezésre áll a minıségbiztosított drog alapanyaga. 

 
4.3. A szurokfőre vonatkozó fıbb megállapításaink 

4.3.1. Az illóolaj vizsgálata 

A vizsgálatba vont két alfaj illóolajtartalmában lényeges mennyiségi 

különbséget tapasztaltunk. Az O. vulgare subsp. vulgare illóolajtartalma 0,2% körül 

volt. Ezzel szemben a szelektált O. vulgare subsp. hirtum esetén a vizsgálat éveiben 

magas értékeket mértünk (2000-ben 4,3%, 2001-ben 5,3%). Ezen eredményeink 

megegyeznek az irodalmi adatokkal. Az Origanum vulgare subsp. hirtumra 
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vonatkozó adatok azt is bizonyítják, hogy az alfaj genotípusának kiválasztása és a 

szelektált vonal Magyarországi termesztésbe vonása eredményes. A mediterrán 

növény magas illóolaj-tartalma hazai körülmények között is megmaradt. 

Az O. vulgare subsp. vulgare alfaj illóolajában p-cimén (13–21%) és 

szeszkviterpén túlsúlyt találtunk (22–24%). Az O. vulgare subsp. hirtum 

karvakrolos típusnak bizonyult 64–76 % karvakrol tartalommal. 

 
4.3.2. Illóolaj-stabilitási vizsgálatok 

Illóolaj-stabilitási vizsgálataink során azt tanulmányoztuk, hogy a tárolási 

körülmények mennyiben befolyásolják az illóolaj összetételét. Eredményeink 

szerint a drogként való tárolás összetételváltozást 1 éven belül számottevı 

mértékben nem idézett elı. Ezzel szemben a ledesztillált illóolaj összetétele az 1 

éves fagyasztva tárolás után a monoterpén tartományban jelentısen megváltozott, 

míg a szeszkviterpén-összetétel csaknem változatlan maradt. 

Stabilitási vizsgálatainkkal a minıségbiztosításhoz szolgáltatunk hasznosítható 

információkat.  

 
4.3.3. Állományfelmérés kemotípusok kiválasztására 

A nemesítési munkát megelızı alapkutatásaink keretében a két Origanum alfaj 

még nem vizsgált inhomogén állományainak szkrínelését végeztük el egyedi 

szinten. Célunk a magas illóolaj- és rozmaringsav-tartalmú, és minél eltérıbb 

illóolaj-összetételő egyedek keresése volt. 

Az O. vulgare subsp. vulgare egyedeinek illóolaj-tartalma alacsony, 

felhalmozódásuk szintje 0,07–0,3% között változott. Rozmaringsav-tartalmuk 

0,3–0,95% volt. Az O. vulgare subsp. hirtum egyedekben a felhalmozódó illóolaj 

mennyisége lényegesen magasabb, 1,42–6,35%, a rozmaringsav-tartalom 

1,41–2,06% között ingadozott. Az egyedek közötti különbség tehát az illóolaj-

mennyiség és a rozmaringsav-tartalom tekintetében jelentıs. 

Az O. vulgare subsp. vulgare egyedek rozmaringsav-tartalma hároméves 

összehasonlításban is érdekes képet mutat. A vizsgálat második évében, 2003-ban a 

rozmaringsav-tartalom csaknem minden egyedben jelentısen megemelkedett. Ez 
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feltehetıen évjárati hatás következménye. Ilyen irányú összefüggést az illóolaj 

esetében az adott idıintervallum alatt nem észleltünk. 

Az illóolaj összetételét tekintve az O. vulgare subsp. hirtum valamennyi vizsgált 

egyede Pasquier által jellemzett karvakrol kémiai csoporton belül helyezkedett el. A 

kiválasztásnál az illóolaj karvakrol tartalmát (alacsony, közepes, magas) és az 

egyéb major komponenseket (p-cimén, γ-terpinén) vettük figyelembe. 

A 2002-ben kiválasztott alfajegyedek illóolaj-összetétele a vizsgálat további 2 

évében csak részben felet meg a várakozásainknak. A fıkomponensek 

dominanciája megmaradt ugyan, de az egyes komponensek mennyiségi aránya több 

esetben eltért a várt értéktıl. Az eltérés különösen szembetőnı volt az alacsony 

karvakrol tartalommal kiválasztott egyedek illóolajában. Ezeknél a karvakrol 

tartalom a várakozással ellentétben emelkedett, miközben a prekorzor γ-terpinén 

mennyisége csökkent. Az ingadozás összefügghet a klimatikus paraméterek 

megváltozásával. 

Hasonlóan az O. vulgare subsp. hirtum alfajhoz az O. vulgare rendkívül 

heterogén állományából a tervezett mikrobiológiai vizsgálatok miatt a minél 

változatosabb illóolaj-összetételő egyedek kiválasztására törekedtünk.  

 
4.4. A rozmaringsav mennyiségi vizsgálata 

A rozmaringsav tartalmat tekintve – hasonlóan az illóolaj-tartalomhoz – szintén 

lényeges a szervi differenciálódás. Szervi bontásban vizsgálva a rozmaringsav-

tartalmat az izsópban és a szurokfőben is, a levél + virágban jelentıs a felhal-

mozódás. Ezzel szemben a szár rozmaringsav-tartalma igen alacsony (0,1 % alatt).  

A vizsgált növények teljes vegetációs periódusára kiterjesztve kerestük a 

rozmaringsav felhalmozódásának maximumát. A felhalmozódási dinamikát 

tekintve az elsı három év eredményei alapján általános tendenciának tőnik a 

virágzás idejére esı – nem kiemelkedı – maximum. Esetenként a tavaszi és az ıszi 

hajtásokban is mutatkozott enyhe emelkedés. Az utódnemzedékek mérési adatai 

hasonlók voltak. 

Általánosítható megállapítás, hogy a győjtési idı helyes megválasztása csak a 

optimális szervi arányok és a hatóanyag-felhalmozódás dinamikájának ismeretében 

lehetséges. 
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4.5. Oleanolsav/urzolsav mérés metodikájának kidolgozása 

Az urzolsav és az oleanolsav a Nepetoideae alcsalád nemzetségeinek 

többségében elıforduló vegyület, de mennyiségükre, illetve egymáshoz viszonyított 

arányukra vonatkozóan kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Hasonló kémiai 

szerkezetük miatt TLC-denzitometriás meghatározásuk nem megoldható. Ezért 

módszert dolgoztunk ki a két vegyület egymás melletti mérésére. A származék 

képzést követı belsı standardos gázkromatográfiás meghatározás lehetıvé teszi a 

két vegyület szelektív mérését.  

A módszer felhasználásával számos Lamiaceae faj vizsgálatát végeztük el. 

Valamennyi vizsgált taxonra, köztük az izsópra és a szurokfő mintákra is jellemzı, 

hogy az urzolsavtartalom többszöröse az oleanolsavénak. Lényeges különbség a két 

faj között, hogy az izsópban mindkét triterpén-karbonsav mennyisége magasabb. A 

nagyszámú Lamiaceae faj/taxon mérési adataiból megállapítható, hogy a 

Lamioideae és a Nepetoideae alcsaládra egyaránt jellemzı az oleanolsav és az 

urzolsav jelenléte, de mennyiségükben szignifikáns különbség tapasztalható. A 

Lamioideae alcsaládba tartozó taxonok kevesebb oleanolsavat és urzolsavat 

tartalmaztak (átlagértékek: OS: 0,012%; US: 0,023%), mint a Nepetoideae 

alcsaládba tartozók (átlagértékek: OS: 0,263%; US: 0,638%).  

 
4.6. Fiziológiás hatásra irányuló vizsgálatok 

4.6.1. Illóolaj-összetétel és antimikróbás hatás közötti összefüggések tanulmányozása 

Mikrobiológiai vizsgálatainkhoz az O. vulgare subsp. hirtum 2004-bıl 

származó, négy különbözı összetételő illóolaját használtuk fel. A négy illóolaj 

komponenseinek 97,1–97,7%-át azonosítottuk. A legmagasabb koncentrációban 

elıforduló vegyület a karvakrol (65,09–81,33 %) γ-terpinén (2,99–15,77 %) és 

p-cimén (3,6–10,2 %) volt.  

Az antimikróbás hatást Gram-pozitív és Gram negatív (protonpumpával 

rendelkezı és protonpumpával nem rendelkezı variánsok) baktérium-, valamint 

sarjadzógomba-törzseken hasonlítottuk össze, antibiotikum pozitív kontroll mellett. 

Párhuzamosan mértük a tiszta vegyületek (α-pinén, szabinén, β-pinén, α-terpinén, 

p-cimén, limonén, γ-terpinén, borneol, timol, karvakrol, β-kariofillén) hatását is.  
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Az SZTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetében végzett 

vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy az antimikróbás hatás tekintetében 

minden esetben a karvakrol jelenléte a meghatározó annak ellenére, hogy a mellette 

lévı egyéb komponensek is rendelkeznek enyhébb antimikróbás hatással.  

 
4.6.2. Rozmaringsav tartalom és az antioxidáns hatás tanulmányozása 

Rétegkromatográfiás vizsgálat során, DPPH reagenssel detektálva, az izsóp és a 

szurokfő tömeganyagából nyert 70%-os metanolos kivonatot antioxidáns hatásúnak 

találtuk. A tájékoztató vizsgálatokat követıen az SZTE Gyógyszerhatástani és 

Biofarmáciai Intézetével együttmőködve farmakológiai vizsgálatokat végeztünk 

néhány izsóp és szurokfő egyed 70 %-os metanollal nyert kivonatával a 

rozmaringsav-tartalom és az antioxidáns hatás közötti összefüggés 

tanulmányozására. A szurokfő valamennyi kivonata koncentrációfüggıen gátolta a 

lipidperoxidációt. 

Feltőnı, hogy az izsóp kivonat antioxidáns hatása – jóval alacsonyabb 

rozmaringsav-tartalma (0,3–0,4 %) ellenére – nem marad el a viszonylag magas 

rozmaringsav-tartalmú (0,93–1,41 %) szurokfőétıl. Ebbıl arra következtetünk, 

hogy a rozmaringsav kiemelt szerepén túl az antioxidáns hatásban egyéb 

vegyületek is szerepet játszanak, melynek feltárása további komplex vizsgálatokat 

tesz szükségessé. 
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