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I. BEVEZETÉS, A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSE

A természetben előforduló flavonvázas vegyületek az élő 

szervezetekben igen elterjedtek. Az évtized utolsó felétől 

kezdődően egyre nő azoknak a gyógyszereknek a száma is, 

amelyeket a fenti vegyületcsaládba sorolhatunk.

A Science-ben publikált két cikkében Jack Konowalchuk 

és munkatársai Cl, 21 kisérleti eredményeikkel igazolták 

a különböző szines, bogyós termésű növények préslevének anti- 

biális hatását. Mint Írják, munkájukhoz az az ókori Egyip

tomban használt módszer szolgált alapul, miszerint a gyar

matosított területek ismeretlen kutvizeinek fertőtlenítésére

bort használtak. Ezt az eljárást a XIX. sz. végéig alkalmaz

ták koleravészek idején.

Századunk elején kezdtek tudományosan is foglalkozni 

azzal, hogy mi okozza azoknak a boroknak a jobb eltartható

ságát, amelyeket direkt termőkből, vagy magas antocián 

tartalmú szőlőkből készítenek. A direkt termő szőlőknek

nemcsak a borai, hanem a növény maga is jobban ellenáll 

a fertőzéseknek. Ez a tény eredményezte ezen szőlőfajták 

széleskörű elterjedését. Boruk azonban számos hátrányos tu

lajdonsággal rendelkezik, amelyek közül a legveszélyesebb 

magas metil-alkohol tartalmuk. Ez a tény már önmagában in

dokolja, hogy a direkt termőket /Noah, Othelo stb./ nemesí

tett fajtákkal váltsák fel. Ezek a nemesitett fajták a vad

alanyokhoz képest igen érzékenyek a gombás megbetegedések 

iránt - ezt csak az időjárástól függő számú vegyszeres keze

léssel lehet kivédeni, ami növeli a fajlagos költségeket.
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Mindemellett a különböző klórtartalmú és egyéb, a környezet

ben nehezen lebomló permetező anyag felhalmozódás azzal a ve

széllyel fenyeget, hogy megbontja az ökológiai egyensúlyt. 

Célszerű lenne tehát a nemesitett fajták rezisztenciáját 

keresztezéssel növelni, vagy olyan permetező anyagokat elő

állítani, amelyek a szőlőtől és igy a környezettől sem 

"testidegen"-ek. Ilyen természetes "permetezőszerek" fordul

nak elő a direkt termő szőlőkben, ahogyan azt számos publi

káció is alátámasztja.

A feltételezés szerint ezek a hatékony vegyületek anto- 

cianin-diglikozidok, amelyek a direkt termő szőlők levelé

ben és bogyójában is jóval nagyobb mennyiségben fordulnak 

elő, mint a nemesitett fajták azonos szerveiben. A szüksé

ges vizsgálatok céljára a NIKE Füzfőgyártelep kutatói a di

rekt termő szőlők leveléből sósavas-metanolos extrakció és

oszlopkromatográfiás tisztitás után nyert számos frakciót

bocsátottak rendelkezésünkre további elemzésre.

A disszertáció megadja két modellvegyület szintézisét 

az antifungális hatás vizsgálatára és a természetes frak

ciók, valamint a szintetizált két kvercetin-diglükozid 

tesztelésére kidolgozott módszereket, és értékeli azok ered

ményeit .

Disszertációmban a következő feladatok megoldását Ír

tam le: 1./ Két, modellvegyületként szolgáló vegyület 
szintézise;

2. / Uj, nagyszámú minták tesztelésére alkalmas
módszer kidolgozása;

3. / ATP-áz inhibiciójának felhasználása a ter
mészetes és szintetikus vegyületek biológiai



3

aktivitásának mérésére és összehasonlitására.

Az 1. ábra a benzpirán vázas vegyületeket 

a flavonszármazékokat az I. táblázat pedig a vegyületek 

neveit mutatja be.

ezen belül
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I. Táblázat:

PíronI.

II. Kromon

/Benzo-y-píron/

III. Fiavon

/2-Fenil-benzo-y-piron/

IzoflavonIV.

/3-Fenil-benzo-y-piron/

V. Flavonol

/3-Hidroxi-flavon/

VI. Flavanon

/2 , 3-Dihidro-flavon/

VII. Flavanonol

/3-Hidroxi-flavanon/

VIII Kaikon

/Benzál-acetofenon/

a/ R=H FlavánIX.

b/ R=OH Katechin

AntocianidinX.

/Flavilium só/

XI. Auron

AkacetinXII.

XIII. Kampferöl

MirecitinXIV.

KvercetinXV.

LeukoantocianidinXVI.
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS A BIOLÖGIAIIAG AKTIV

FLAVON VEGYÜLETEKRÖL

II. 1. A fiavon vegyületek gyógyászati alkalma-

zásáról

A flavonvázas vegyületeknek a disszertáció témakörét 

meghaladó fontosságát és azt, hogy miért töltenek be egyre 

nagyobb szerepet az orvosi gyakorlatban, illetve miért ke

rültek az utóbbi évtizedek szerves- és biokémiai kutatásai

nak homlokterébe a következő irodalmi utalások mutatják

be.

A magyar kutatókat mindig elismerték e területen; 

Szent-Györgyi Albert munkásságának eredményeképp került 

a rutin /Р-vitamin/ a hajszálerek permeabilitását növelő 

/innen a név/ gyógyszerként a forgalomba.

könyvében részletesen beszámol az újonnan 

felfedezett flavonoidokkal végzett mediko-kémiai kísérle

tekről és ezek eredményeiről.

L. Riesterer C 43 és L. Bonta [5] a fiavon származékokat

Gábor Miklós C33

az egyik leghatékonyabb gyulladáscsökkentő szereknek tekin

ti .

Az első flavonvázas antibiotikumot 1969-ben fedezte fel

Richards és munkatársa C6, 73. Ez volt az első olyan ter

mészetes flavonvegyület, amely klórt is tartalmazott, 

ezért kapta a Chlor-flavonin elnevezést. J.E. Munden C 83 

derítette fel a vegyület szerkezetét és igazolta azt szin

tézissel.
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Négy évvel később sikerült bizonyítani, hogy az antibioti

kumot az Aspergillus candidus termeli С9].

Féregüzőként és féregölőként igen hasznos gyógyszerek a kal- 

konok, amelyeket főleg bélparaziták ellen alkalmaznak. Ezek 

a vegyületek széles hatásspektrummal és csekély mellékha

tással rendelkeznek.

Tokoyanagi CIO] szintetizálta az első valóban hatékony kal- 

kont, amelyet Krotow Cll] uj gyógyszerei szorítottak ki

a klinikumból.

J.R. Dimock C12] 82 kaikon származékot vizsgált meg a kémiai 

szerkezet - biológiai hatékonyság összefüggés felderítésére. 

Megállapította, hogy a hatékonyság az elektronakceptor tu

lajdonság növekedésével emelkedik.

F.J. Ruzicka C13] és T. Iyanaga C14] kísérleteivel támasz

totta alá ezt a megállapítást.

F. Laliberté és munkatársai C15] úgy találták, hogy csak 

azok a kaikon származékok a hatékonyak, amelyek nem záród

nak izoflavonokká.

A mezőgazdasági károkat okozó puhatestűek ellen is eredmé

nyesen alkalmazhatók a kalkonok, mint azt A. Maradufu és 

J.H. Ouma C 16II bizonyítja.

J.H. Ouma C17] egy Kelet-Afrikában őshonos növényből olyan 

kalkont állított elő, amely a Polyganum senegalense csiga 

ellen bizonyult igen hatékonynak. A szerző szerint a ve- 

gyület alkalmazását indokolja, hogy a növény, amelyből ezt 

a kalkont elő lehet állítani, könnyen hozzáférhető, a ve- 

gyület kivonása egyszerű és olcsó.
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A flavonvázas vegyűletek szerepe a növé-II. 2.

nyi anyagcserében, bioszintézisében

A növényvilágban előforduló fenolok legnagyobb és leg

jelentősebb családját a fiavon származékok képezik. A fito- 

hormonok, a fitokromrendszer tagjai és a különböző flavon

vázas koenzimek létfontosságúak a növényi anyagcserében.

Eberhardt és munkatársai C183 1954-ben annyit tudtak 

csak mondani a vegyületcsaládról, hogy a redox folyamatok

ban töltenek be jelentős szerepet. A.A. Sahov és munkatár

sai C199 azt Írják, hogy a fiavon származékok közvetlen fo

toszintetikus utón is keletkezhetnek és magában a fotoszin

tézis folyamatában vesznek részt.

A növényi fenolok egyik csoportját azok a fiavon szár

mazékok képezik, amelyeket az alkaloidokhoz és terpénekhez 

hasonlóan "szekunder" növényi anyagoknak tekintenek, és 

többségükről nem sikerült eddig kideríteni, hogy mire is 

használja azokat a növény. Nagy részük mintha csupán anyag

cserehulladék lenne, amelyeket a növény a méregtelenitési 

folyamat során a vakuolumokban vagy a kéregben raktároz.

Radioizotópos vizsgálatokkal sikerült kideríteni 

az antociánok bioszintézisének útját is.

Az A gyűrű felépítéséhez 3 acetát egység járul hozzá, 

а В gyűrűt fenil-propánok - fenil-alanin, fahéj sav - épí

tik fel. A .B gyűrű hidroxilcsoportjait CH^ csoportokkal 

az S-adenozil-metionin éterezi /L.: 1. ábra/.
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Néhány biológiailag aktiv flavonvázasII. 3.

vegyület előfordulása a növényekben,

A kémiai szerkezet és a biológiai haté

konyság összefüggésére utaló irodalmi

adatok, a fitoelexinek

J. B. Harborn és munkatársai [203 - főképp a Lupinus 

nemzetségben

amelyekről kimutatták, hogy fokozzák a növények ellenálló 

képességét a fertőzésekkel szemben, igy ezeket a vegyülete- 

ket pre-infekciós faktoroknak nevezték el.

Fukui és munkatársai C21J a Lupinus luteolusból elkülönitet- 

ték a luteont és meghatározták a kémiai szerkezetét is:

5, 7, 2’, 4’-tetra-hidroxi-6-dimetilallil-3,3-izoflavon.

Harborn és munkatársai [203 a későbbiekben meghatároz

ták a vegyület gátlási koncentrációját is. A Helminthospori- 

um carbonum micéliumának növekedés csökkenésével, illetve 

annak teljes megszűnésével mérték ki az antifungális hatást, 

amelyet 35-40 yg/ml értéknek találtak. A luteon mellett 

a Lupinus nemzetségben előforduló más izoflavonokat is meg

vizsgáltak, igy a formononetint és a biochanint. A formon- 

onetin és a biochanin a luteonhoz hasonló szerkezetű, 

az izopentenil maradék azonban mindkét vegyületről hiányzik. 

Itt a hatékony koncentráció majd egy nagyságrenddel nagyobb 

volt, agar-tesztekkel ez 250-300 yg/mg értéknek adódott. 

Harborn-ék szerint ez azt bizonyltja, hogy a nagyobb aktivi

tásért a luteon esetében az izopentenil csoport a felelős. 

Feltételezésük szerint az izopentenil csoport megnöveli

olyan izopentenil flavonokat találtak,
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a lipofilitást, ezáltal megnövekszik a vegyületnek a képes

sége arra, hogy könnyebben áthatoljon a sejtmembránon és 

hatékonyabb. (A kizárólag zsiroldékony pterokarpánok és 

az ilyen tulajdonságú izoflavánok pl. 10 yg/ml koncentráció 

alatt is hatékonyak lehetnek C22, 233.)

A fejezet elején emlitett pre-infekciós faktor magya

rázatára a fitoelexinekről kell néhány szót szólni.

Az a tény, hogy ugyanazon fertőzésnek az egyik, ugyanazon 

rendszertani családba tartozó növény jobban ellenáll, mint 

egy másik, arra enged következtetni, hogy ezért a rezisz

tenciáért valamilyen biokémiai mechanizmus felelős. Azokat 

a vegyületeket, amelyeket a Leguminosaeban mutattak ki elő

ször patogén gombák támadása után nevezték el fitoelexinek- 

nek.

J. J. Ingham C243 szerint a növényekben már eleve adva van 

az a képesség, hogy ezt a rezisztenciát biztositó anyagot 

létrehozza. Szavaival: "... a flavonoid tipusu fitoelexinek 

olyan fertőzés utáni metabolitok, amelyek vagy gén-derep- 

resszióval, vagy valamilyen, latensen meglévő enzim rend

szer aktiválódása utján keletkeznek."

I. A. M. Cruickshank C253 viszont a fitoelexineket olyan 

antifungális hatású metabolitoknak tekinti, amelyeket pato

gén gombák provokálnak ki a gazdanövény hiperérzékeny szö

veteiből .

Ugyancsak növényi eredetűek a pterokarpánok, amelyek szer

kezetét a 2. ábra tünteti fel. Közülük több is antifungális 

hatású, ezért érdemes megvizsgálni, milyen összefüggést ta

lált I. A. M. Cruickshank és munkatársa C253 a vegyületek
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szerkezete és antifungális hatása között.

1968-ban közölt cikkükben 39 pterokarpán és 

szerkezetű vegyület vizsgálatát adják közre. Az antifun- 

gális hatást folyékony táptalajban mérték, a tesztalany 

a Monolia fructicola volt.

egyéb

96 órás inkubálás után nézték

az egységnyi térfogatban lévő micélium mennyiségét. A füg

gelék tartalmazza a vonatkozó irodalom részletes adatait.

A vizsgált és táblázatba foglalt 39 vegyület közül, 

amint az a II. táblázatból /lásd függelék/ kitűnik, a leg

aktívabb vegyületek a mackianin /1-6/ a homopterokarpin 

/9/ a fazeolin és a homopizatin voltak. A szerzők szerint 

a trifolirizinben és szofоjaponicinben lévő cukormaradék 

rontja le igen erősen a biológiai aktivitást. Amennyiben 

pedig az A gyűrűhöz furano-csoport kapcsolódik, az anti- 

fungális hatás teljesen megszűnik. Ugyanigy az antifungális 

hatás teljes megszűnésével kell számolni akkor, ha a kata

litikus telítéssel a mackiain dihidrofurán gyűrűje fel

nyílik. Számos más vizsgálat eredményéből a következő meg

állapításokat szűrték le:

1. Az A és D aromás gyűrűk ne legyenek ugyanabban a sik- 

ban /a kumesztánok, anhidro-pizasztin planáris szer

kezetűek antifungális hatás nélkül/.

2. Kis térkitöltésü, oxigént tartalmazó szubsztituenseket 

beépitve növelhetjük az antifungális hatást. Különösen 

a 3-as és 5-ös poziciók a fontosak.

3. A kis térkitöltésü szubsztituenseknek szabadon kell

rotálniok.
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A Vitis fajokban előforduló antocianidinekII. 4.

és antociánok; néhány adat a különböző

szőlőfajták antibiális hatásáról

A szakirodalomban eléggé megszaporodott azoknak a köz

leményeknek a száma, amelyek a különböző szőlőfajtákban 

előforduló antibiális, főképp antifungális hatást mutató 

vegyületekkel foglalkozik.

A kutatók javarésze egyetért azzal, hogy ezek a vegyületek 

nagy valószinüséggel a növényi fenolok csoportjába tartozó 

antociánok.

Azokban a szőlőfajtákban, amelyekből a vizsgálatunk tárgyát 

képező frakciókat nyerték a NIKE Füzfőgyártelep kutatói, 

a következő antociánok fordulnak elő a legnagyobb mennyi

ségben:

1. Pelargonidin-klorid

2. Cianidin-klorid

3. Delfinidin-klorid

4. Peonidin-klorid

5. Petunidin-klorid

6. Malvinidin-klorid

A felsorolt vegyületek szerkezeti képletét a 3. ábrán tün

tettük fel.

A nemesitett szőlők ezeknek az antociánoknak a 3-as hely

zetű glikozidjeit tartalmazzák. A glikozidkötésben levő cuk

rok leggyakrabban a D-glükóz, az L-ramnóz és a rutinóz.

A mikrobiális hatás szempontjából a három cukor közül a D- 

glükóz a legfontosabb. A direkt termők borai a mono-glüko-



3,5,7,4,’ tetrahidroxi- 

-2-íenol-benz-piri llium- 

-klorid

Pelargonidin-klórid

3,5,7,3,’4,’-pentahidroxi-
-2-fenil-benz-pirillium-
-klorid

Cianidin-klorid

R^=R,2=H: de Ifi ni din-klor id 

R^=H, R2=CH^: 
petűnidin-klorid
^1=^2=<^3 * 
raalvi din-klor id
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zidok mellett még 3,5-0-diglükozidokat is tartalmaznak.

A III. táblázatban néhány direkt termő /vadalany/ borá

nak antocianidin-glükozid tartalmát adtuk meg mg/ml egy

ségben.

M = antocianidin mono-glükozid 

D = antocianidin diglükozid 

Mint arról már a bevezetőben szó volt, az ókori 

Egyiptomban már felhasználták a borokat az ismeretlen 

kutak vizeinek fertőtlenitésére. A XIX. században, amikor 

uj, nagyhatású dezinficiáló szerek jelentek meg, szükség

telenné vált a boroknak ilyen célra történő további fel- 

használása. Genkel és Petriev C 26□ 1902-ben vizsgálták 

meg először azt, mi okozhatja néhány bor jobb eltartható

ságát azonos körülmények között. Ők ezt a borok antocián 

és főleg azok magas tannin tartalmának tulajdonították. 

Nyilov és Szkurihin C273 megerősítették ezeket a megálla

pításokat. Azt tapasztalták, hogy ha a borok antocián 

tartalmát növeljük, azok baktériumokkal és egyéb kórokozó 

mikrobákkal szemben lényegesen nagyobb ellenállást mutat

nak. E témában végzett igen meggyőző kísérleteket Sz. 

Raducsev, K. Rizvanov és B. Karadincseva С 283. A Mavroud, 

a Separavi és a Cabernet- Sauvignon szőlőfajták bogyói

nak héjából metanolos-sósavas extraktumokat készítettek. 

Szárazra párolás és semlegesités után vizsgálták az 

extraktumok antimikrobiális hatását.



III. Táblázat

MalvidinDelfinin PetuninCianin Peonin
Fajta

DИ D MD D DM M M

V. riparia 0 1710 6 2125 14 125 2

V. rupestis 0 0 3 834 22 242 8
I00 15 34 2V. labruska 15 10 1 21

CDV. arisonica 0 10 1 29 108 14 10 131
I

V. berlendieri 0 0 20 1 25 2238 16 2

0 0V. monticola 00 0 27263 365

V. cordifolia 00 18 2 30 510 11 2 15

20 2 16 2V. rubra 3020 5 1 11

V. licecumii 8 1 4 17 3 1729 2 1

0V. aestivalis 03 10 6 231 11 314

0 0 00V. coriaceae 58 20 44 6 4

00 0V. rotundifolia 0 38 27 18299 6

0 0 00 0 0V. amurensis 4013 15 5
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Az antibakteriális hatást szilárd táptalajon vizsgálták.

A felhasznált baktériumok a következők voltak - Grahm pozi

tívak, illetve Grahm negatívak vegyesen:

Escherichia coli 
Bacillus mycoides 

Bacillus mesentericus

Az antifungális hatás vizsgálatára is szilárd táptalajt 

használtak és az alábbi élesztő fajokon tesztelték az anti-

mikrobiális hatást:

Saccharomices vini 
Kloeckera apiculata 

Mycoderma vini

A extraktumokat a táptalajban oldották és mérték a gátlási 

zónák kiterjedését. Eredményeiket táblázatosán a következő

képpen foglalhatjuk össze:

IV. Táblázat: A szőlőbogyó extraktumok antibakteriális hatása

Extraktumok 
az alábbi 
szőlőfaj fákból

A gátlási zóna nagysága /cm/ 
E. coli B. mycoidesВас.

mesentericus

0 0 0Macroud

Separavi 06 4

0Cabernet-S. 5 8
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V. Táblázat: Az extraktumok antifungális hatása

A gátlási zóna nagysága /cm/ 

S. vini K. apiculata

Extraktumok 
az alábbi 
szőlőfaj tákból M. vini

0Mavroud 6 6

Separavi 6 4 4

0 0Cabernet-S. 3

Az antifungális hatást folyékony táptalajon is meg

vizsgálták széles pH tartományban. 24 órás inkubációs 

periódus után mérték a táptalaj 1 ml-ében található osz

tódásban lévő illetve összes sejtszámot. Meghatározták 

az erjedés során felszaporodó alkohol koncentrációját és 

a széndioxid térfogatát is.

VI. Táblázat: Az antifungális hatás vizsgálata folyékony 

táptalajon

A sejtek száma /millió/ml/ 
S.vini K. apiculata

ossz osztódó ossz osztódó

Extraktumok 
az alábbi 
szőlőfajtákból

M. vini 
ossz osztódó

Kontroll 23,84 10,0 29,6 10,7 13,6 3,84

Mavroud 0 022,7 4,0 29,5 5,3

Separavi 12,4 3,8 18,8 2,9 6,9 2,0

Cabernet-S. 0 020,0 2,6 20,9 4,6
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Kísérleteiket megismételték a fentiekben ismerte

tett szőlőfajták boraival is. A tannint zselatinnal csapták 

le, hogy ennek zavaró hatását kiküszöböljék. Vizsgálataik 

az előzőekkel megegyező eredményt hoztak. Kísérleti eredmé

nyeikből az alábbi megállapításokat szűrték le:

1. A borok tannin tartalma nem befolyásolja azok anti- 

fungális és antibakteriális hatását.

2. A pH lényegesen nem befolyásolja az antibiotikus hatást.

3. A különböző extraktumok baktericid és bakteriosztatikus

hatása eltérő, a Mavroudnál nem mutatható ki, a másik

két szőlőfajtánál ez igen kifejezett.

4. Mindhárom extraktum rendelkezik fungicid, vagy fungo-

sztatikus hatással.

5. A Separaviból nyert extraktum komponensei akadályozzák 

legkevésbé az élesztő sejtek osztódását, igy az alko

holos erjedés itt a leggyorsabb.

A vörösborokkal végzett kísérleteket megismételték 

Jack Konovalchuk és munkatársai Cl, 21 is. In vitro körül

mények között poliovirussal és Herpes simplex vírussal fer

tőzött táptalajba kevertek vörösbort. A vírusok néhány per

ces inkubálás után inaktiválódtak. Amennyiben fehér borok

kal végezték el ezeket a kísérleteket, az inkubációs perió

dus négy-ötszörösére nőtt, és csökkent az inaktiválódott 

vírusok száma is. A szerzők ezt a fehér borok alacsonyabb 

növényi fenol /kb. 20-30 %-a a vörös borokénak/ tartalmával 

magyarázza. Az inaktivált vírusokat fiatal sertések emésztő

rendszerébe juttatták vissza. Ilyen körülmények között
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a vírusok 50-75 %-a reaktiválódik 30-60 perc után. A kísér

letek eredményeiből két következtetést vontak le a szerők:

1. A növényi fenolok reverzibilisen kötődnek a virus külső

burkához.

2. In vitro körülmények között az odakötődött vegyület 

mechanikus gátat állít a sejt és a virus közé, amely 

in vivo körülmények között sajnos igen hamar leomlik.

A szakirodalomban ismertetett eredményekből megállapít

hatjuk, hogy a vörös borokban valóban található olyan anyag, 

amely antibiális hatást biztosit a bornak. A tannin nem lehet 

ez a vegyület, mivel mint a C283 szerzők kísérleteikkel iga

zolták, sem az antibakteriális , sem az antifungális hatás nem 

változik meg a tannin lecsapása után. A vegyület valamilyen an- 

tocián kell hogy legyen, mivel a borok jobb eltarthatóságát 

antocián tartalmuk növelésével fokozhatjuk. Alátámasztja 

ezt a feltevést az a tapasztalat is, hogy a direkt termő 

szőlők borai és maga a termő szőlő is jóval ellenállóbb 

a szőlőket pusztító fertőzéseknek, mint a nemesitett alanyok.

A II. táblázatban tüntettük fel a direkt termő szőlők bora

inak antocián-diglikozid tartalmát, ami lényegesen magasabb, 

mint a nemesitett alanyok esetében.

A kísérleti részben ismertetem a levélfrakciók biológiai ak

tivitásának meghatározását. A biológiai tesztek eredményei 

azt mutatják, hogy valóban glikozid található az aktiv frak

ciókban. A biológiai aktivitások összehasonlítására 

vegyületnek két kvercetin-diglükozidot szintetizáltunk.

modell-
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7>4 ’> 3 > 5 > 3’

Tyukovina és Pagodeva С 313 spektroszkópiailag határozták 

meg a hidroxilcsoportok disszociációs képességét, és a fen

ti tapasztalati tényt kvantitativ adatokkal támasztották alá.

A diglükozidokat kvercetinből állítottuk elő aceto- 

brómcukrot kapcsolva a hidroxilcsoportokhoz. A kvercetin- 

-3,4’-O-diglükozid előállításához a kvercetin 7-es, leg- 

reakcióképesebb csoportját védeni kellett, mivel a cukor 

a reakciókészségnek megfelelően ide|epült volna be.

Az OH csoport védelmét benzilezéssel valósítottuk meg.

A kvercetin-3,7-0-diglükozidot közvetlen kapcsolással is 

elő lehet állitani, amint azt a kísérleti részben fogom is

mertetni .

A bromcukor előállítása, amelyet a kapcsoláshoz használtunk,

az alábbiak szerint történt:

A hexozok Ac20-val piridin jelenlétében piranoz gyűrűs pentaa- 

cetil-hexopiranozzá alakíthatók. Az a-D-glükózból penta-O- 

-acetil-a-D-glükozpiranóz keletkezik. Megváltoztatható a gli- 

kozidos szénatom konfigurációja, ha az acilezéshez katalizá

tort használunk. A savas katalizátorok /mint például a per- 

klórsav/ hatására mindig az a-O-acetátok keletkeznek, mig 

a bázikus nátrium-acetát alkalmazásánál B-O-acetátokat

kapunk.

A cukor-O-acetátok glikozidos acetoxi csoportja a többinél 

lényegesen reakcióképesebb és hidrogén-halogenidekkel tetra- 

cukrot készíthetünk. A cserét leggyakrabban hid- 

rogén-bromiddal valósítják meg, igy kapják a kapcsoláshoz

acetilhalo
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szükséges acetobrómcukrot. A legtöbb eljárásnál a cukor-0- 

-acetátokat ki kell preparálni és igy kell a brómra történő 

cserét végrehajtani C32, 33, 34, 35, 36, 373.

A brómcukrot egy lépésben is elő lehet állitani R. U. Lemieux 

C383 módszerével. A glükózt ecetsavanhidrices közegben kevés 

perklórsavval poliacetáttá alakitjuk és az oldathoz számí

tott mennyiségű vörös foszfort, brómot és vizet adunk.

A képződő hidrogén-bromid in statu nascendi alakítja át a po- 

li-O-acetátot acetobrómcukorrá.

A kapcsolás során nemcsak a kivánt két diglükozid ke

letkezik, hanem változó mennyiségben megkapjuk a monoglüko- 

zidokat is. A számunkra szennyeződésként megjelenő két 

monoglükozidot oszlopkromatográfiával különítettük el. 

a diglükozidoktól. A flavonglikozidok elválasztására kation

cserélő gyantát C39, 40, 413, szilikagélt C42, 433 illetve 

cellulózport П443 ajánlanak oszloptöltetnek.

Legjobb leválási profilt és elválást azonban a poliamid 

használatánál kapunk. Az oszlop elkészítéséhez E. Demote 

módszerét használtuk C453.

A diglükozidok acetátjai az első frakciókban eluálódnak 

az oszlopról. Ezeket el kell szappanositani; erre a célra 

a Zemplén féle C463 Na-metilátos dezacetilezési módszer 

szolgált alapul, amelyet az A. Thompson és M. L. Wolfrom 

módosított formájában alkalmaztunk C473 .

Az elszappanositás után, amennyiben ez szükséges volt, is

mételt oszlopkromatográfiával tisztíthatok a diglükozidok.
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Kikristályositás után olvadáspont méréssel és UV-spektrosz- 

kópiával ellenőriztük az anyag tisztaságát. A következő 4. 

és 5. ábrán a két diglükozid előállításának útját tüntettem 

fel sematikusan.

Ac = acetil

Bz = benzil

Glu= glükopiranóz
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A természetes és szintetizált flavon-II. 6.

vegyületek biológiai aktivitásának meg

határozása

Az antibiotikumok biológiai aktivitását a szakirodalom

ban leirtak szerint minden laboratóriumban más és más tesz

telési eljárásokkal mérik, igy a legáltalánosabban használt 

módszereket az alábbiakban ismertetem Ubrizsy Gábor szerint

C483 :

1. / Papirlemez módszer

A patogén gombával fertőzött táptalajra a vizsgálandó 

anyaggal átitatott papirlemezt helyezünk és mérjük a kiol

tási zóna területét /kioltási zónának nevezzük a táptalajnak 

azt a részét, ahol mikroszkópos vizsgálattal nem találunk 

hifa fonalakat/.

2. / Lyukasztott agarlemez módszer

A fertőzött táptalajból steril dugófuróval agar korongokat 

vágunk a Petri-csésze szélétől távolodva és ezekbe a lyukak

ba változó koncentrációban 100 yl tesztelendő anyagot teszünk. 

Az agarba diffundáló anyag a hatékonyságától és a koncent

rációtól függően hozza létre a kioltási zónákat.

3. / Sorozathigitás módszer

Valamennyi eljárás közül ezt tekinthetjük a legmegbizha- 

tóbb módszernek. Itt a táptalajba sterilezés előtt 

zékeny anyagok esetén sterilezés után - keverjük be a vizs

gálandó anyagot. Az anyag koncentrációja csészéről- csészére 

feleződik, vagy ritkábban a tizedére csökken. A mérgezett

hőér-

A

f%

*--....
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táptalajok felületére visszük fel megszilárdulás után a pa- 

togén gomba spóráját, vagy ahol ez nem lehetséges 

az Alternaria, Botrytis, Helminthosporium esetében -, a gom

ba micéliumának darabkáit.

mint

A tenyészeteket általában szobahőmérsékleten inkubál- 

juk és 24 óránként mérjük a micélium gyarapodását a kont

rolihoz képest. Teljes gátlásról, vagyis fungicid hatásról 

akkor beszélhetünk, ha micélium nem tud az agar lemezből 

a táptalajba jutni. Részleges a gátlás - fungosztatikus 

abban az esetben, ha a micélium korlátozottan 

ugyan, de tovább nő a mérgezett táptalajban.

A direkt termő szőlőkből nyert frakciók és a szinte

tikus termékek antifungális hatását előzetesen ezzel a há

rom módszerrel vizsgáltam meg.

hatás
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II. 7. A flavonvázas vegyületek mint enzimgátlők

Az előző alfejezetben azokat a módszereket ismertet

tük, amelyek segítségével bármely antimikrobiális tulajdon

ságokkal rendelkező anyag tesztelését meg lehet valósítani.

A módszert antibiotikumok hatékonyságának vizsgálatára dol

gozták ki, de az eljárás az általunk módosított formájában 

a fiavon származékok biológiai aktivitásának összehasonlí

tására is igen megbízhatónak bizonyult..

Nem kaphatunk semmi felvilágosítást azonban arra vonatkozó

lag, hogy az antifungális hatásnak mi a magyarázata. Lehet

nek ezek a fiavon származékok sjetosztódást gátlók /mint a 

benomyl/, komplex képzők /a nehéz fémek sói/, vagy egyéb 

- a patogén gomba sejtjeinek anyagcseréjét befolyásoló 

anyagok - "szétkapcsolók".

Néhány közlemény arra utal, hogy a kvercetin és más 

polihidroxi-flavon analóg in vitro körülmények között gá

tolja az ATP-áz enzim aktivitását. Nem vizsgálták azonban 

szubsztituált polihidroxi-flavonok és a direkt termő szőlők 

antociánt tartalmazó frakcióinak gátló hatását. A kísérleti 

munkát igy ki kellett terjeszteni erre a területre is.

Az egyes flavonszármazékok niológiai aktivitását igy más 

módon is összevethetjük, emellett uj adatokat nyerünk az an

tifungális hatás mibenlétéről.

Pullmann és Monroy C499 izolálták először az ATP-áz 

enzimet, F. Carpenedo derítette c50: fel az enzim szerke

zetét, amelyet több fehérje épit fel. ATP-áz = /öt alegység/

0 fehérje + fehérje komplex. Megvizsgálták az F1 fehér-+ F
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je komplex tulajdonságait is, és úgy találták, hogy ez ké

pes az ATP-áz aktivitását gátolni. Az ATP-áz enzim az intakt 

mitokondriumokban az ATP képződését katalizálja, szubmito- 

kondriális részecskékben viszont az ATP hidrolizisét segiti 

elő. Ez utóbbi katalizist nevezik ATP-áz aktivitásnak.

Az fehérjét igy természetes inhibitornak is nevezik.

F. Carpenedo és munkatársai megvizsgálták a kvercetin bioló

giai aktivitását in vivo körülmények között. Megmérték a P/0 

hányadost és a mérési eredményekből azt a következtetést von

ták le, hogy a kvercetin gátolja az oxidativ foszforilálást. 

Megállapították azt is, hogy a kvercetin az ATP-áz enzim ak

tivitását is gátolja.

E. Racker [513 rákos sejteket kezelt kvercetinnel.

A szerző F. Carpenedo-ékkal ellentétben az oxidativ foszfo- 

rilálásról megállapította, hogy azt nem gátolja a kvercetin, 

viszont megerősítette az ATP-áz inhibiciót.

E. Racker és munkatársai C523 egy későbbi cikkükben 

leírják a kvercetin mellett néhány más polihidroxi-fenollal 

és ezek származékaival történt vizsgálat eredményeit. Az 

ATP-áz enzimet borjú szivéből ultrahangos feltárással pre

parálták. A P/0 arány a kísérleti hibákon belül 1 volt, ami 

arra utal, hogy az oxidativ foszforilálás nem gátolt. Gátol

ja viszont a kvercetin az anorganikus foszfát /P^/—ATP-áz 

3 9cserét. Ezt P-izotóp segítségével mérték ki. Ugyancsak 

gátolt a NAD+ ■* NADH átalakulás is. /Ez utóbbit K. Asami és

kutatócsoportja E533 is megerősíti./
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Rackerék vizsgálatainak az eredményeit a VII.táblázat 

foglalja össze.

VII. Táblázat

50 %-os gát
lás (pg/ml)Kémiai szerkezetVegyület

Mirecitin 3,3 ’4 l 5,5 \1,-hexahidroxi- 
flavon 6

3,3?455,7,-pentahidroxi- 
flavon

-tetrahidroxi- 
flavon

Kvercetin
8

Fizetin 3,35457, 11

Morin 2,3 5 4 55,7 ,-pentahidroxi- 
flavon 40

Apigenin 4 5 5,7 , -trihidroxi-flavon 0

Rutin 3-0-rutinozil-kvercetin 0

Kvercitrin 3-0-ramnozil-kvercetin 0

E. Racker és munkatársai cikkükben a kémiai szerkezet és

biológiai hatékonyság összefüggését a következőkben foglal

ják össze:

1. A 3-as pozícióban lévő hidroxil csoportnak szabadnak 

kell lennie;

2. A 35-s pozícióban lévő hidroxil csoport is valószinüleg 

fontos szerepet tölt be az ATP-áz aktivitásának gátlásában.

A kvercetin viszonylag lassan kötődik az enzim haté

kony részéhez C54, 553, amit bizonyit az a tény, hogy a gát

lás! maximum csak egy előzetes inkubációs periódus után ala-
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kul ki. A kialakult kötés viszonylag gyenge; borjú szérum 

albumint /BSA/ adva a rendszerhez a gátlás megszüntethető. 

A természetes fiavon származékok és a két szintetizált

diglükozid ATP-áz aktivitásának gátlását a fenti adatokból 

következően nekünk is meg kellett vizsgálnunk. A tesztelés

hez enzimet kellett preparálni. Alapvető feltétel volt, 

hogy az enzimet viszonylag egyszerűen tudjuk kinyerni.

Mi a szinaptoszómális ATP-ázt választottuk a vizsgálatok

hoz, amelyet a 6. ábrán látható metodikával izoláltunk pat

kány agyából. A szinaptoszómális ATP-áz aktivitása két ATP- 

áz, a /Na+, K+/-függő és egy Mg + + -függő ATP-áz öászegeként 

adható meg. Számunkra a kétértékű kation függő ATP-áz az 

érdekesebb, mivel a gombákban is kétértékű /általában Mg++/

kation függő az ATP-áz.

A nem auxotrof szervezetekben lévő ATP-ázok működése igen 

hasonló, sőt, a fotoszintetizáló növények ATP-áza sem külön

bözik az emlitettekétől lényegesen.

Ezért a szinaptoszómális ATP-áz választása, megalapozottnak 

tekinthető. E választás mellett szólt még az a tény is, hogy 

egyszerű módszerekkel két különböző ATP-áz aktivitás gátlást 

is mérhetünk. A szinaptoszómális két enzimet nem kell egy

mástól elkülöníteni, mivel az uabain /G-sztrofantin/ a 

/Na+,K+/-függő ATP-ázt teljesen gátolja. A "totál" aktivitás 

gátlásának mérésével, majd uabain hozzáadása után a Mg++ 

gő ATP-áz aktivitásának meghatározásával igy mindkét enzim 

aktivitásának gátlását meg tudjuk adni.

-füg-

-7
I

* юиА*
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III. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK, A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

III. 1. A tetra-O-acetil-a-D-glükopiranozil-bromid

szintézise

A vegyületet R. U. Lemieux C38I módszerével állitottuk

elő.

500 ml-es háromnyaku csiszolt lombikba 80 ml ecetsavanhidridet 

tettünk,0 °C-ra hütöttük, és a folyadékot üvegkeverővei kever- 

tettük. A levegő páratartalmát klórkálciumos csővel zártuk ki.

Csepegtető tölcsérből 1 ml perklórsavat adtunk cseppenként 

a 0 °C-ra hütött anhidridhez. Fontos, hogy a perklórsavat 

lassan engedjük az ecetsav anhidridhez, mert könnyen elszi- 

neződés léphet fel. A sav hozzáadása után megszüntetjük a 

hűtést és az elegyet szobahőmérsékletre engedjük melegedni. 

Apró részletekben 20 g glükózt adunk az oldathoz úgy, hogy an

nak hőmérséklete ne lépje túl a 30 °C-ot.

Szobahőmérsékleten további 30 percig folytatjuk a keverést, 

majd vizzel mosott és foszfor-pentoxid felett száritott vö

rös foszforból 6 g-ot mértünk be. A szuszpenziót 20 °C-ra 

hütjük, majd csepegtető tölcsérből 12 ml brómot adunk be 

olyan ütemben, hogy a hőmérséklet végig 20 °C alatt maradjon. 

10 perc további keverés után 7,2 ml desztillált vizet cse

pegtetünk a reakcióelegyhez a fenti hőmérsékleti viszonyok 

megtartása mellett. A keverést további két órán át folytat

juk szobahőmérsékleten. Az acetobrómcukrot tartalmazó keve

réket 60 ml kloroformmal hozzuk össze és választótölcsérben



34

160 ml jeges vízre öntjük, összerázás után a két fázist 

gyorsan szétválasztjuk, és a vizes részt félretesszük.

A kloroform réteget újabb 60 ml jeges vízbe öntjük, és az el

választást ugyanilyen gyorsasággal megismételjük. Az első

és egyesitjük

a kloroformos fázisokat. Az egyesitett részt 100 ml, 0 °C-on 

telitett NaHCO^ oldatot tartalmazó főzőpohárba öntjük és 

megismételjük az elválasztást. A kloroform ledesztillálása
О *után /50 C alatt, vákuumban/ a brómcukrot amorf maradék 

formájában kapjuk meg. A lombik faláról petroléter : éter =

= 2:1 elegyével dörzsmozsárba kaparjuk a nyersterméket, 

és ezt dörzsölés közben 100 ml 0 °C hőmérsékletű éterrel 

dekantáljuk. Az átkristályositást forró éter-petrolXéter 

elegyéből végezzük. A termék olvadáspontja 82 °C /tiszta 

állapotban 88 °C/, súlya 32 g, a glükózra vonatkoztatott 

átalakulás 63 %-os.

v izes fázist 30 ml kloroformmal átmossuk
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Kvercetin-3, 4 ’-hisz-(ß-D-glükopiranozid)III. 2.

szintézise

A szintézis elvégzéséhez a kvercetin-pentaacetátjából 

a legreaktivabb 7-es hidroxilcsoport védésére a 7-0-benzil- 

kvercetint kell előállítani. A pentaacetát dr. Vermes Borbála 

/ВМЕ Szerves Kémiai Tanszék/ szivességéből rendelkezésünkre 

állt. A vegyület szintézisének menetét a 4. ábrán “untettem

fel.

A. / A 7-0-benzil-kvercetin-tetraacetátjának előállítása 

1000 ml-es gömblombikba 20 ml benzil-kloridot és 20 g kver- 

cetin-pentaacetátot mértünk 300 ml vízmentes acetonhoz.

Az elegyhez 2 g kálium-jodidot és 25 g kálium-karbonátot ad

tunk. A levegő nedvességtartalmát kifagyásztó-csapdával tar

tottuk távol. Visszafolyófeltéttel 22 órán át refluxáltattuk 

az elegyet, majd hütő cserével ledesztilláltuk az acetont.

A visszamaradó olajat 3x50 ml hexánnal dekantáltuk, és 200 ml 

benzolban vettük fel a gumi állagú anyagot. A lombikra újra 

visszafolyó hűtőt tettünk és 100 ml hexánt adva a forrásban 

lévő anyaghoz, megindítottuk annak kristályosodását. Kihűlés 

után a nyersterméket színtelen tűk formájában kaptuk meg. 

Benzol-hexánból átkristályositva 14,5 g 7-0-benzil-kverce- 

tin-tetraacetátot kaptunk.

B. / Az átkristályositott anyagot 150 ml forró metanol

ban szuszpendáltuk és 50 ml 10 %-os NaOH oldatot adtunk 

hozzá. Visszafolyó hütőcsatlakozással 5 percig forraltuk, 

majd 120 ml vizet adtunk az elegyhez. Újabb 3 perc forralás
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után kis részletekben 30 ml cc HCl-t adva az elegyhez a 7-0- 

-benzil-kvercetin sárga tűk formájában válik ki. 300 ml jeges 

vizbe öntve a lombik tartalmát, a kiválás teljessé válik.

A kristályos csapadékot nuccson szűrjük, és 3x100 ml jeges 

vizzel mossuk. Az anyag olvadáspontja 240 °C, súly 7,5 g.

C./ A 7-0-benzil-kvercetin-3,4’-bisz (ß-D-glükopirano- 

zil-tetraacetát) szintézise.

Keverővei ellátott 250 ml-es 3-nyaku lombikba 7 g 7-0-benzil- 

-kvercetin 60 ml kinolinos oldatát tettük, hozzáadtunk 2 g 

Sikkon /Пика/ száritőt és 6 g Ag 0-t, keverés közben 1 g-os 

részletekben 18 g acetokrómcukrot adtunk hozzá kb 1 óra alatt. 

Két órán át kevertettük az elegyet és újabb 2 g acetobróm- 

cukrot mértünk hozzá. Az elegyet további 12 órán át kevertet- 

tük, majd választótölcsérben kloroformmal /250 ml/ ráztuk 

össze és 100 ml 5 %-os kénsav oldattal 5-ször extraháltuk.

A kloroformos fázisban lévő nyers termékről vákuumban le

desztilláltuk a szerves oldószert. A cukrot védő acetil

csoportot A. Thompson C473 módszerével távolitottuk el.

D./ A 7-0-benzil-kvercetin-3,4*-bisz(ß-D-glükopiranozid) 

előállítása.

9 g-ot az előzőekben előállított anyagból 100 ml száraz meta

nolban keverhettünk, és 30 ml frissen készített nátrium-met- 

oxid oldatot adtunk hozzá. /0,5 g tisztított nátriumot 100 ml 

száraz metanolban oldunk/.

10 perc keverés után 300 ml vizet adunk hozzá 

padékot szűrjük, majd semlegesre mossuk. A kristályos tömeg 

a két monoglükozid- és a kivánt diglükozid benzilszármazéká-

és a kivált csa-
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nak a keveréke.

A semlegesre mosott anyagot foszfor-pentoxid felett szárít

juk, és oszlopkromatográfiával választjuk el őket egymástól.

E./ Oszlopkromatográfiás elválasztás 

E. Demote C453 a poliamidon történő szétválasztást főleg 

a fiavonok monoglikozidjainak és aglikonjainak elválasztá

sára javasolja, a módszer módosított formában benzoil, ben- 

zil és acetát származékok esetében is jól alkalmazható.

30 g Polyamid Woelm /ICN Pharmaceuticals Gmbh und Со/ szem- 

csézett polimerizátumot 70 ml etanol : viz = 4:1 elegyében 

szuszpendáltunk és ezt 2,2 cm átmérőjű oszlopba töltöttük.

A töltethossz igy 22 cm lett. A fenti szilárd maradékot eta- 

nolban oldottuk és az oszlopra rétegeztük. Az eluáló szer 

a már ismertetett összetételű etanol viz volt.

30 ml/óra eluciós sebesség mellett 2 ml-es frakciókat szed

tünk a MODEL 1200 PUP tipusu automatikus frakció-szedővel.

A frakciókat UV spektrumuk alapján azonosítottam az C56l 

szakirodalomban közölt abszorpciós maximumok alapján.

A 7-0-benzil-kvercetin-3,4’-bisz(ß-D-glükopiranozid) abszorp

ciós maximumai 256, 265 és 326 nm-nél jelennek meg. Ezek 

a maximumok főleg az első frakciókban /6-12/ voltak kimutat

hatók, igy ezeket a frakciókat egyesitettük és szárazra pá

roltuk. Etanolból átkristályositva az anyag olvadáspontja 

230 °C, súlya 0,71 g.

F./ A kvercetin-3,4’-bisz(ß-D-glükopiranozid) előállí

tása.

A benzilcsoport eltávolítását L. Jurd C 57□ módszerével vé

geztük. Az eljáráson annyit változtattunk, hogy az oldószer
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tetrahidro-furán helyett etanol volt és a 10 %-os palládium- 

csontszén helyett 30 %-os palládium tartalmú katalizátort

has ználtunk.

50 ml etanolban 0,5 g katalizátort és 0,5 g benzilszármazé- 

kot oldottunk fel és argonnal az oldott gázokat eltávolitot- 

onnan. 2,7 l/óra sebességgel megindítottuk a hidrogén

gáz áramát és atmoszférikus nyomáson át vezettük be a kever

hetett elegybe. A katalizátort Millipore szűrőn távolitottuk 

el, és vákuumban ledesztilláltuk róla az etanolt. A kapott 

0,32 g nyersterméket metanol : aceton = 9:1 arányú elegyében 

kristályosítottuk át, amikor tiszta diglükozidot kaptunk 

/0,27 g/. Az anyag olvadáspontja 234 °C /irodalmi értékek 

233-237 °C/. Az átalakulás 4,4 %-os a benzil-kvercetinre

tűk

vonatkoztatva.
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A kvercetin-3,7-bisz(ß-D-glükopiranozid)III. 3.

szintézise

Ennek a diglükozidnak a szintézise egyszerűbb, mint 

az előző alfejezetben ismertetett vegyületé, mivel a kver- 

cetin hidroxilcsoportjainak savassága lehetővé teszi a köz

vetlen glükóz kapcsolást diglükoziddá. Keverővei ellátott 

1000 ml-es háromnyaku lombikba 200 ml acetont töltettünk és 

10 g kvercetint mértünk be. Ehhez 100 ml, 30 g brómeukrot 

tartalmazó acetonos oldatot adtunk és megindítottuk az erő

teljes keverést. Jeges hűtés mellett cseppenként 150 ml 2 %- 

os vizes kálium-hidroxid oldatot adtunk a szuszpenzióhoz 

/kb. 2 órán át/, majd 20 perc további keverés és hűtés után 

eltávolitottuk a hűtőközeget. Szobahőmérsékleten további 

24 órán át kevertettük a sötét-barnás elegyet, majd 1 g-os rész

letekben 30 g szilárd brómeukrot mértünk újra a lombikba.

Az oldatot 0 °C-ra hütöttük és cseppenként az adott koncent

rációjú kálium-hidroxid oldatból 150 ml-t mértünk hozzá. 

Megszüntettük a keverést és az elegyet 2 napra hűtőszekrénybe 

állítottuk. Az oldatot szűrtük és 1500 ml jeges vizbe ön- 

töttük. Ecetsavval gyengén megsavanyitottuk, és újabb 48 órára 

hűtőszekrénybe tettük.

A kivált csapadékot nuccson szűrtük és jeges vizzel semleges

re mostuk. A csapadékot szűrőpapírra kapartuk és foszfor-pen- 

toxid felett szárítottuk. Az átalakulatlan kvercetin zömének

eltávolítása céljából a nyersterméket kétszer 20 ml kloro

formmal extraháltuk. A visszamaradó anyag a kvercetinen kivül
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két monoglükozidot és a kívánt diglükozidot tartalmazta.

A komponenseket dezacetilezés előtt választottuk el egymástól 

az előző alfejezetben ismertetett oszlopkromatográfiás mód

szer segítségével. Az eluálószer metanol volt, a kromatográfia 

többi paraméterét nem változtattuk meg. Az eluáció során itt 

is a diglükozid-acetát válik le először az oszlopról. A vegyü- 

let UV spektrumának maximumai 260 és 360 nm-nél vannak.

A 9-18-as frakciókat /amelyekben ezek a maximumok kimutathatók 

voltak/ egyesítettük, és szárazra pároltuk. 1,1 g nyers termé

ket kaptunk.

Metanol : viz = 8:1 arányú elegyéből átkristályositottuk az 

anyagot és a 0,8 g tisztított vegyületet a már ismertetett 

módszerrel dezacetileztük.

Dezacetilezés és átkristályositás után a kapott kvercetin- 

-3,7-bisz(ß-D-glükopiranozid) olvadáspontja 238 °C /irodalmi 

értékek 238-242 °C/, súlya 0,52 g, az átalakulás kvercetinre 

nézve 2,52 %-os.
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A levélfrakciók és a kvercetin-diglüko-III. 4.

zidok antifungális hatásának tesztelési

módszere, az eredmények ismertetése

A II. fejezetben leirt mindhárom módszert kétféle táp

talaj felhasználásával alkalmazhatjuk. A táptalajok ösz- 

szetétele a következő:

A./ "Minimál" táptalaj

10 g glükóz 

5 g /NH4/2S04
1 g kh2po4

0,5 g MgS04
15,0 g Bacto agar /Difco/ 

1 ml vitamin oldat

1000 ml vizes oldatban

A vitamin oldat az alábbi komponenseket tartalmazza:

0,2 mg fólsav 

0,2 mg biotin 

200,0 mg inozitol 
40,0 mg niacin 

20,0 mg p-amino-benzoesav 

40,0 mg piridoxin-hidroklorid 

40,0 mg aneurin-hidroklorid 

20,0 mg riboflavin

100 ml vizes oldatban

B./ "Teljes" táptalaj

5 g élesztő hidrolizátum /Oxoid/
10 g glükóz
15 g Bacto agar /Difco/

1000 ml vizes oldatban
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A táptalajok sterilitását hőkezeléssel, vagy gamma-besugár

zással tudjuk biztosítani. A besugárzásos módszer előnye, 

hogy az ionizáló sugárzás a spórákat is el tudja pusztítani, 

igy a legsterilebb táptalajt ennek a módszernek a segítsé

gével kaphatjuk. Hátránya, hogy időigényes az adott sugár

forrás mérete miatt a sterilitás megvalósítása. 

Hősterilizálással valamennyi élő sejtet el tudunk pusztí

tani, a spórák egy része azonban fertőző képes marad a hő

kezelés időtartamától függetlenül. Általában azonban ez 

a módszer is igen jó, a teljes sterilitás biztosítása vizs

gálatainkhoz nem volt szükséges.

Ez utóbbi eljárás szerint a lombikba mért táptalajokat 

120 °C-on nyomás alatt 40 percig hőkezeltük. Amint a táptala

jok hőmérséklete 50 °C-ra csökkent, Petri-csészékbe pipettáz- 

tuk.

A sorozathigitás módszer alkalmazásánál a vizsgálandó biológiai

lag aktiv anyagot a táptalaj megszilárdulása előtt keverjük be. 

Amennyiben a vegyület a táptalajban kevéssé oldódik, 5 % etanol- 

lal, vagy 2 % dimetilszulfoxiddal segíthetjük elő a vegyület 

egyenletes eloszlását.

A mérgezett táptalaj felületére vittük fel a vizsgála

tokhoz használt gombák 5x5 mm-es micélium szövedékét, ameny- 

nyiben közvetlen spóranyerésre /Botrytis, Helminthosporium, 

Alternaria, Fusarium/ nem volt módunk. Egyéb esetekben desz

tillált vízzel benedvesitett steril oltókaccsal juttattuk 

a spórákat a táptalaj felületére.
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Tesztelt vegyületek:

A./ Levélfrakciók

1. 1/A

2. 3/A

3. 4

4. 5/A

5 . SL

SZ6 .

B./ Szintetikus termékek

Kvercetin7.

Kvercetin-3,4 5-O-diglükozid8.

Kvercetin-3,7-0-diglükozid9.

C./ Referens anyagok

10. Uabain

11. Benomyl

A teszteléshez használt gombák:

A./ Penészgombák

1. Mucor racemosus /М /r
2. Aspergillus nidulans /Ап/

В./ Élesztőgombák

3. Saccharomices cerevisiae /S /c
4. Saccharomices vini /S /v
5. Kloeckera apiculata /К /

cl

6. Candida tropicalis /С./t
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C./ Egyéb, patogén gombák

7. Botrytis SzMC-5 /benomyl érzékeny/ /B^/

8. Botrytis SzMC-351 /benomyl rezisztens/ /В

9. Alternaria tenuis /

10. Helminthosporium lenni /H^/

11. Fusarium oxisporum /F /

/351

A tesztelésre használt gombákat a JATE Mikrobiológiai 

Tanszékének gyűjteményéből kaptuk.

A 7-es és a 8-as Botrytis változatokat 6 egyéb közül válasz

tottuk ki, mivel ezek voltak a legkönnyebben szaporithatók.

A törzsek fenntartását és átoltását laboratóriumunkban vé

geztük el.

A tenyészeteket szobahőmérsékleten inkubáltuk és 24 óránként 

ellenőriztük. A gátlási zónák értékeléséhez jód-nitro-tetra- 

zólium-klorid 0,1 %-os metanol oldatával történő leöntés után 

fehér alapra helyeztük Petri-csészéket és mértük a pirosra 

festődő területek nagyságát.

/Csak azok a részek festődnek pirosra, ahol élő sejetek for

dulnak elő./

A kontrollként használt, hatóanyagot nem tartalmazó csészék

ben a folt területét 0 jellel láttuk el, a többi gátlási zó

nát 1, 2, 3, 4 számmal jelöltük. A 4-gyel jelzett csészében 

teljes gátlás volt megfigyelhető, vagyis a tetrazólium-klo- 

riddal történő leöntés után nem jelent meg a piros szin.

A kisérleteink eredményeit a VIII. táblázatban foglal

tuk össze.
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VIII. Összefoglaló táblázat: Néhány vegyület antifungális
hatásáról

Vegyület, 
koncentráció C Bc B0C1 A. Fa t 5 351 t 1 оM A S S Кr n c r

1/A у 

1000 Y/ml 
500 y/ml 
250 y/ml

43223231111
23011212000
11000111000

3/A
1000 y/ml 

500 y/ml 

250 y/ml

44223423121
34212313121
34111102010

4
1000 y/ml 

500 y/ml 
250 y/ml

33213313122
23212212011
01101101000

5/A
1000 y/ml 

500 y/ml 

250 y/ml

43422432121
32411412121
32300211120

SL
1000 y/ml 

500 y/ml 
250 y/ml

32312211232
21101120211

21001000100

S z
1000 y/ml 

500 y/ml 

250 y/ml

32343321411 

122120311 

21022010200
3 2
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VIII. Táblázat folytatása:

Vegyület, 
koncentráció Bc Bqt;, A, H, F t 5 351 t 1 оS К CMAS r ne ar

Szintetikus
termékek

Kvercetin 

1000 Y/ml 
500 y/ml 
250 y/ml

101101200 
0000001 00 

00000000000

1 2 
0 1

Kvercé tin- 
-3,4 ’-0-di- 

glükozid
1000 y/ml

500 y/ml
250 y/ml

33212121222
22010111101
00000000000

Kvercetin-
-3,7-O-di-

glükozid
1000 y/ml

500 y/ml

250 y/ml

43433133121
22211021010
11000000000

Referens
vegyületek

1000 y/ml koncentrációban már nem hatékonyUabain

Benomyl 
1000 y/ml 

500 y/ml 
250 y/ml

00221043333
00100042332
00000041321
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Amint az a táblázatból kitűnik, a levélfrakciók hatékony 

antifungális szereknek bizonyultak. A szintetikus termé

kek antifungális hatása nem érte el ezt az értéket; 

a kvercetin-3,7-0-diglükozid hatékonyabb mint a másik szár

mazék .

A referensként használt benomyl, amit sejtosztódás gátló 

anyagként ismernek, 

tásos szer.

Az uabain /Na+, K+/-függő ATP-áz gátló hatása in vitro körül

mények között ismeretes, in vivo körülmények között viszont 

antifungális hatással nem rendelkezik.

főleg az igen patogén gombák ellen ha-
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III. 5. Az ATP-áz aktivitás gátlásának meghatározása

Az enzimet tartalmazó szinaptoszómális részt a 6. ábrán 

sematikusan ábrázolt utón állítottuk elő, Hajós C583 szerint.

A preparálást mindvégig hidegszobában 4 °C-on végeztük.

A kísérleteknél 10-12 db 200-250 g-os patkány agyát dolgoztuk 

fel. Az állatokat leöltük, és agyukat eltávolitottuk. A mielin 

réteg eltávolítása után az agykéreg szürkeállományát /kb. 0,5g 

állatonként/ 49 ml, 0,32 molos szaccharóz oldatban, teflon

üveg Potter-Elvehjem tipusu homogenizálóban dörzsöltük el.

A homogenizátumból 1500 g-n, 10 percig tartó centrifugá- 

lással /Beckmann J-21 centrifuga/ kiülepitettük a feltárat

lan sejteket, szövetmaradékokat, és sejtmagokat, /p^ üledék/ 

Jobb kitermelés érdekében a p^ csapadékot 9 ml azonos tömény

ségű szacharóz oldattal mostuk, és 1500 g-on történő centri- 

fugálás után az s^ és s2 felüluszókat egyesítettük.

Az egyesitett frakciókból 20 percig tartó, 9500 g-on történő 

centrifugálással kiülepitettük a mitokondriumokat /p^/.

Az igy nyert csapadékot 0,32 molos szacharóz oldatban fel- 

szuszpendáltuk, és alá óvatosan 20 ml 0,8 molos szacharóz 

oldatot rétegeztünk. A gradienseket 25 percig centrifugáltuk 

9500 g-on, és Pasteur pipettával különítettük el a különböző 

sűrűségű fázisokat egymástól. A szinaptoszóma réteg a 0,80 

molos szacharózban volt megtalálható. Ezt a részt deszillált 

vízzel 0,32 mólosra hígítottuk, és 30 percig tartó, 25000g-on 

történő centrifugálással kiülepitettük a szinaptoszómákat.

A kiülepitett szinaptoszómákat oxigénnel telitett Krebs

oldatban szuszpendáltuk fel /95 % 02 + 5 % C02/, 2 ml oldatot
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patkány agykéreg зzűrkeállománya

h o. .cg3 ni zál áa

9 ml/g eredeti szővetsúly 0,32 Lí-os 

3 zacharózban

centrifugálja 1500 g-n 10 percig
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Pl s-^+s,-, egyesitett elsődleges 

mitokondriuia frakció
pпоз as

eredeti térfogat 
0,32 Ы-оз ;szacha

rózban.

centrifugálás 9500 g-n 20 percig
centrifugálás 

1500 g-n IC percig

S3 raikroszóma frakció
*^__P_g3 mtokondriális "

0,32 I.I szacharózban 
felvéve

S2

sejtmag frakció

centrifugálás 9500 g, 25+5 perc

mikros zóna.
0,32 I.I szacharóz 

0,8 I.Í "
mielin 

szinaptos zóna-^-
\

p4
nitokondriu:.! frakció

Ozinaptoszóma frakció preparálásának menete

6. ábra
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számítva 1 g eredeti szövetsúlyra.

A frakciók tisztaságát és a szinaptoszómák épségét 

elektronmikroszkópos vizsgálattal ellenőriztük. A fehérje 

tartalmat Peterson C 59□ módszerével határoztuk meg.

Az enzimreakcióhoz szükséges reagensek

1./ réz-tartarát-karbonát /СТС/

Kb. 20 %-os Ма2<002 oldathoz lassan, állandó keverés köz

ben két bürettából úgy adunk CuSO^

tarát oldatot, hogy az egyes összetevők koncentrációja 

a következő legyen:

0,2 % kálium-tartarát, 0,1 % CuSO^ és 10 % nát

rium-karbonát .

2./ 10 %-os nátrium-dodecilszulfát /SDS/

oldatot és káliumtar-

3./ 0,8 %-os nátrium-hidroxid oldat

4. / Folin-Ciocalteu reagens 2N-os oldata

5. / 0,15 %-os nátrium-dezoxikolát oldat /D0C/

6./ 72 %-os triklorecetsav oldat /ТСА/

7./ 0,5 mg/ml borjú szérum albumin

90 °C-on kell tárolni//a kimért alikvotokat

A reakcióelegyek elkészítése

A reagens elegy:

Öntsünk össze egyenlő térfogatú CTC-t, NaOH oldatot, SDS-t 

és desztilláltvizet. Az elegy szobahőmérsékleten két hétig 

tárolható.

В reagens elegy: egy rész FolinCiocalteu reagens + egy rész
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desztillált viz.

A fehérje meghatározás menete

1./ Kiülepités

Egészitsük ki az 5-100 yg fehérjét tartalmazó minta tér

fogatát 1 ml-re. Adjunk hozzá 0,1 ml DOC-t, keverjük ösz- 

sze, és szobahőmérsékleten hagyjuk állni.

A 0,1 ml TCA hozzáadása után a csapadékot 3000 g-on,

15 percig tartó centrifugálással kiülepitjük és félre

tesszük.

2./ Szolubilizálás

A térfogatot ismét 1 ml-re egészítjük ki desztillált viz-

zel, majd 1 ml-t adunk az A reagens elegyből hozzá és 

10 percig szobahőmérsékleten hagyjuk állni.

A fehérje szolubilizálódása azonnal megindul az A reagens 

hozzáadásával. 10 perc után 0,5 ml В reagenst adunk az 

elegyhez és további 30 percig állni hagyjuk. A kék szinü

oldat extinkcióját 720 nm-nél mérjük és a fehérje tartal

mat a kalibrációs egyenes alapján határozzuk meg.

3./ A kalibrációs egyenes felvétele

A pontos méréshez általában tiz különböző koncentrációjú 

fehérje oldat extinkcióját határoztuk meg. Az extinkció- 

kat a hozzátartozó koncentráció függvényében ábrázolva 

kapjuk meg az egyenest. A kalibrációs egyenes ismeretében 

bármely extinkcióhoz hozzárendelhetjük az ismeretlen kon

centráció értéket.
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Az enzimaktivitás meghatározása

1./ Enzimreakció

Az ATP-áz enzim aktivitását az ATP-ből felszabaditott

anorganikus foszfát mérésével határoztuk meg. A vizsgá

landó elegy végső térfogata 1 ml volt, és a következő 

összetevőket tartalmazta: 100 mM Tris-HCl /рН=7,4/

0,4 mM EDTA, 30-50 yg fehérje, valamint az ATP-áz típu

sától függően: 3 mM magnéziumklorid + 50 mM nátrium- 

-klorid + 5 mM kálium-klorid /az összaktivitás meghatá

rozására/; majd 0,1 mM uabain a Mg++ 

vitásának meghatározására.

A vizsgálandó anyagokat 75 yl 95 %-os spektroszkópiai 

tisztaságú etanolban oldottuk. A hatóanyag nélküli

minta alkohol tartalmát is erre az értékre

-függő ATP-áz akti-

kontroli

állítottuk be. Ilyen koncentrációnál /7 %/ az alkohol 

nem gátolja lényegesen az enzim aktivitását.

Az elegyet vízfürdőben 37 °C-on inkubáltuk 5 percig, 

majd 3 mM Na^ATP /Sigma Chemical Со/ hozzáadása után 

15 percre ismét a vízfürdőbe tettük. A reakciót TCA-val 

állítottuk le. A denaturált fehérjét 1500 g-on történő, 

15 percig tartó centrifugálással távolitottuk el. A fe

hér jementes felüluszókból vett alikvotokból határoztuk

meg az anorganikus foszfát mennyiségét.

2./ Az anorganikus foszfát /P^/ mennyiségének meghatározása 

Az enzimreakció során keletkezett anorganikus foszfát 

mérését a Baginski és munkatársai C60, 61, 623 által 

először leirt, majd Rosenberg és munkatársai 6633 által
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módosított eljárás szerint valósítottuk meg.

A fehérjementes felüluszókból 0,5 ml-eket vettünk 

ki és ehhez 0,5 ml, 4 % aszkorbinsavat és 20 % TCA-t 

tartalmazó oldatot mértünk. Az elegyeket homogenizáltuk 

és 0,5 ml 1 %-os ammonium-molibdátot pipettáztunk a min

tákhoz. Intenzív keverés után 1 percig állni hagytuk, 

majd 1 ml, 2 % nátrium-citrátot, 2 % nátrium-arzenitet, 

és 2 % ecetsavat tartalmazó oldatot mértünk a mintákhoz.

30 perc állás után mértük a keletkezett kék szinü redu

kált komplex mennyiségét 700 nm-en Specord UV-VIS re

gisztráló spektrofotométer segítségével.

Az ATP-áz enzim aktivitását az egyes elegyekben nmol 

P^/mg fehérje/perc egységben adtuk meg.

Az enzimaktivitás gátlásának vizsgálatára sikerült uj 

vegyületeket is tesztelnünk, igy a kvercetin-7,4*-0-di- 

glükozidot /а BME Szerves Kémiai Tanszékéről/ és 4 izo-

flavonszármazékot /KLTE Szerves Kémiai Tanszékéről/.

A levélfrakciók közül csak azokat vizsgáltuk meg, ame

lyekben antocián-glikozid kimutatható volt.

A 7. ábrán a fiavon és izoflavon vázas vegyületek 

szerkezetét tüntettük fel. A vegyületek végső koncent

rációja - a feltételezéseink szerint jóval aktívabb

4x10 ^ és 8x10 ^ mól volt.kvercetin kivételével -

Mivel a levélextraktumoknál, azok összetettsége miatt 

molsulyt nem ismertünk, a kvercetin-diglükozidokkal azo

nos mennyiségeket, azaz 3 és 6 pg-kat mértünk az 1 ml-es 

térfogatokhoz.
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7 . ábra

Flavor, tipusu veg.yületok

1. Kvercetin 
R-^=R2=R^=R/1 =2^=0Н

3,354J5,7 penta-hidroxi 
-fiavon
2. Rutin

R-, =Ramnozil-glükóz
R0=R-j=R»=Rc=OI[2 3 4 0

3 * Kverce tin 4 ^-Q-di^lukozi d
R1=R2=R4=0K
R^=Rp.=0-/3-D-glükóz

4 .Kvercetin 3,7-0-di.';lü.kozid
Rl=R =0-/a-D-t-jlükóz
R0=R.=Rc=0H 2 4 3

5 .Kvarcétin 3,4z0-di,klükozid
R-, =R _ = 0-42. - D—:-l ükóz 1 3
Rn=R^=R^ = 0fí

Izoílavor. tipuov vegyületek

1. 7-/tetraacetil/'-glükozi 1-
oxi-4 * -r.e t ox i -i z о fia von

R, =H R„=0CH1 3 3
R2=0-tetra-O-acetil-A-D- 

glükóz
2. 7-/heotaaceti1/-g-céllobi-

oziloxi-izoflavon
тэ _ о _ ;i

R2=0-hepta-0-acetil-/3-cello-
bioz

3. Szoforikozid
R-, =Ro=0H 1= 2
R^=0-/i-D-glükóz 

4. Ononin
R, =ií R.=0CH3 31
R2=0-£-D-glükóz
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+ +A IX. táblázatban a Mg''-függő ATP-áz aktivitásának 

gátlását, a X. táblázatban a /Na+,K+/-függő ATP-áz aktivi

tásának gátlását tüntettük fel.



X. Táblázat

A gátlószer Magnézium függő ATP-áz 
végső konc. specifikus aktivitás 
a rendszer- (nmol P./mg fehérje/perc) 
ben /mól/

Gátlószer Gátlás, %

2 x 10 5 

4 x 10-5
Kvercetin 147 ,06 

82,44
57,15
75,98

4 x 10 5 

8 x 10-5
Kvercetin-3,4’-O-diglükozid 14,29

48,06
294,19
178,26

I
cn
cr>

I
4 x 10 5 

8 x 10-5
Kvercetin-3,7-0-diglükozid 24,68

50,00
258,53
171,60

4 x 10"5 

8 x 10"5
Kvercetin-7,4’-O-diglükozid 29,86

52,07
240,76
164,32

38,974 x 10 5 

8 x 10'5

209,487-(-tetra-O-acetil)-glükoziloxi- 
4-metoxi izoflavon 51,96164,90

4 x 10"5 

8 x 10"5
^TZ^hepta-O-acetil) - 

/^e^^obioziloxi-izof lavon

í/J
40,27
55,20

205 ,03 

153,78



X. Tábla folytatása:

A gátlószer Magnézium függő ATP-áz 
végső konc. specifikus aktivitás 
a rendszer- (nmol Р./mg fehér j e^perc) 
ben /mól/ 1

Gátlós zer Gátlás, %

4 x 10 5 

4 x 10~5

4 x 10 

8 x 10~5

4 x 10“5 

8 x 10-5

3 yg/ml 
6 yg/ml

3 yg/ml 
6 yg/ml

3 yg/ml 
6 yg/ml

3 yg/ml 
6 yg/ml

Szoforikozid 31,18
53,35

236,22
160,45

-5Ononin 20,77
41,55

271,94
200,63

I
сл

Rutin 265,25
240,72

22,79
29,87

I

1/A levélfrakció 29,25
66,24

242,82
115,89

3/A levélfrakció 35,07
48,06

227,87
178,29

4 levélfrakció 254 ,07 

229,53
25,98
33,13

5/A levélfrakció 191,67
173,86

44,16
49,35

Kezeletlen szinaptoszóma, a gátlószer 
helyett 75 yl etanolt használva: 343,23 0,00



XI. Táblázat

(Na^K+)-ATP-áz speci
fikus aktivitás

A gátlószer 
végső konc. 
a rendszer
ben /mól/

Gátlás, %Gátlószer

-5Kvercetin 2 x 10 93.62
64.62 

48,55

8,92

75,74

15,58
120,28

96,57
123,76

24,41
98,08
31,20
60,19
20,04

120,33 

53,44 

78 ,01 

78,08

46,82

63,29
74,69

94,92
56,97

91,15
31.67
44.67 

35,38 

86 ,13
44.28
82.28 

65,81 

88,62

31.64
69.64
45.68 

54,28

-54 x 10
-5Kvercetin-3,4’-O-diglükozid 4 x 10
-58 x 10
-5Kvercetin-3,7-O-diglükozid 4 x 10
-58 x 10 I
-5 СЛKvercetin-7,4’Odiglükozid 4 x 10 OO

-5 I8 x 10 

4 x 10 

8 x 10

-57-(tetraacetil)-glükoziloxi-, 
4-metoxiizoflavon

7-(heptaacetil)-cellobioziloxi- 
izoflavon

-5
-54 x 10
-58 x 10
-5Szoforikozid 4 x 10
-58 x 10
-5Ononin 4 x 10 

8 x 10 -5
-5Rutin 4 x 10
-58 x 10



XI. Táblázat folytatása:

(Na^K+)-ATP-áz speci
fikus aktivitás

A gátlószer 
végső konc. 
a rendszer
ben /mól/

Gátlás, %Gátlószer

1/A levélfrakció 3 yg/ml 
6 уg/ml 
3 yg/ml 
6 yg/ml 
3 yg/ml 
6 yg/ml 
3 yg/ml

113,88 

58,03 

28,94 

- 6 ,11 

35,62 

11,12 

64,59

35.31 

67 ,04 

83,56
100,00

79,77
93,68
63.31

3/A levélfrakció

4 levélfrakció
I

СЛ
CD5/A levélfrakció

I

Kezeletlen szinaptoszóma
(a gátlószer helyett 75 yl 95 %-os alkohol) 0,00176 ,03
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A táblázatban közölt adatokból a következőket lehet kiol

vasni :
2 + -függő ATP-áz aktivitását az összes vizsgált ve-

gyület közül a kvercetin gátolja leghatékonyabban; a kver-
- 5cetin-diglükozidok és az izoflavonok 8x10 

cióban közel azonos, 50 % körüli aktivitás gátlást hoznak 

létre. A rutin a legkevésbé hatékony enzim inhibitor és 

a gátlás mértéke a koncentráció változásától gyakorlatilag 

független.

A Mg

mól koncentrá-

A növényi frakciók közül 

sebb gátlást és legkifejezettebb koncentráció függést.

A (Na+,K+)-függő ATP-áz aktivitását a kvercetin-3,4’- 

diglükozid kivételével valamennyi szubsztituált származék 

jobban gátolta, mint a kvercetin. Az izoflavon származékok 

kevésbé hatékony inhibitorok, mint a fiavonok.

A növényi frakciók közül a 3/A jelű a legerősebb inhi

bitor, amely egyedül hozott létre teljes gátlást a vizsgált 

koncentráció tartományban.

A kétféle ATP-áz aktivitásának gátlására vonatkozó ered

ményeket összehasonlitva az alábbiakat állapithatjuk meg:
2 + -függő ATP-ázt a kisebb koncentrációban az izoflavo-

az 1/A jelű mutatott legerő-

A Mg

nők, a monovalens kation függő ATP-ázt a fiavonok gátolják

jobban.
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IV. A KÍSÉRLETI eredmények összefoglalása és

ÉRTÉKELÉSE

1./ Laboratóriumunkban két modellvegyületet szinteti

záltunk: a kvercetin-3,7-0-diglükozidot és a kvercetin-3,4’- 

-O-diglükozidot, hogy összehasonlítsuk e két vegyület és 

a direkt termő szőlőkből nyert, antocián-diglikozidokat 

tartalmazó extraktumok biológiai aktivitását.

2./ Először azt kellett megvizsgálnunk, rendelkeznek-e 

ezek az anyagok a feltételezett antifungális hatással.

Az antifungális hatással biró vegyületeket hatékonyságuk 

alapján össze kellett hasonlítani. Ennek érdekében egy olyan, 

a fiavonok vizsgálatában uj tesztelési módszert dolgoztunk 

ki, amelynek segítségével nagy sorozatban tudtuk a vizsgált 

szereknek 11 patogén és nem kórokozó gombára kifejtett 

növekedés gátlásának a koncentráció függését meghatározni.

3./ A .vizsgálataink bebizonyították, hogy a szinteti

zált vegyületek és a növényi frakciókból néhány a feltéte

lezéseknek megfelelően valóban antifungális hatású. így va

lóban a direkt termőkben viszonylag magas koncentrációban 

előforduló flavon-diglikozidok okozhatják a betegségekkel 

szembeni nagyobb ellenállást.

Ezek a vizsgálatok azonban nem tudtak önmagukban vá

laszt adni a biológiai aktivitás mibenlétére, valamint a két 

modellvegyület sem volt elegendő annak eldöntésére, hogy 

milyen szerkezeti változtatásokat kell elvégezni ahhoz, 

hogy megnöveljük a biológiai hatékonyságot.
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4./ Uj vegyületekkel bővitettük igy ki a vizsgált anya

gok körét: a kvercetin-7,45-O-diglükoziddal-/а ВНЕ Szerves 

Kémiai Tanszékéről/ és 4 izoflavonvázas vegyülettel a /KLTE 

Szerves Kémiai Tanszékéről/.

5./ A szakirodalomban közöltek szerint C21, 253 a fla- 

vonszármazékok hatásukat a sejt anyagcseréjének befolyásolá

sával fejtik ki. A sejtek energia termelése a mitokondriu- 

mokban történik, amennyiben tehát a fiavon származékok a pa- 

togén gombák energia szolgáltatását akadályozzák 

mi feltételeztük -, ezen belül kell biokémiai változásokat 

előidézniük.

mint azt

Ezért a mitokondriumokban előforduló ATP-áz enzimet válasz

tottuk ki a további vizsgálatainkhoz. Ez az enzim az intakt 

mitokondriumokban az ATP szintézisét katalizálja, kiprepa

rálva azonban az energia tároló anyag hidrolízisét serkenti. 

Ennek az enzimnek az aktivitásgátlási vizsgálatával egzakt, 

számszerű értékekkel vethetjük össze az egyes anyagok bio

lógiai hatékonyságát. Erre azok a szakirodalomban C53 54, 5 5 3 

közölt eredmények jogosítottak fel, miszerint a kvercetin 

és néhány más polihidroxi-fenol in vitro gátolja az ATP-áz 

aktivitását és néhány más, a mitokondriumban végbemenő folya

matot.

6./ Az ATP-áz enzimet patkány agyából izoláltuk. A szi- 

naptoszómális ATP-áz két összetevőből áll: a (Na+, K+) és 

függő ATP-ázokból. így egyszerűen tudtuk a kétféle 

enzimmel mérni a laboratóriumunkban szintetizált két diglü- 

kozid és az uj fiavon- és izoflavon vegyületek inhibicióját.

2 +a Mg
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7. / Ezzel a vizsgálattal célunk kettős volt: megálla

pítani, hogy a növényi extraktumok valamint szintetizált vegyü- 

letek gátolják-e, és ha igen, milyen mértékben az enzimek 

aktivitását; valamint az, hogy van-e összefüggés az in vivo

és in vitro vizsgálatainkban kapott értékek között.

8. / Az enzim inhibiciós vizsgálatainkból kitűnik, hogy 

a kvercetin-7,4’-O-diglükozid kivételével a kvercetin-3,4’- 

-O-diglükozid és a kvercetin-3,7-0-diglükozid is jobban gá

tolja az ATP-áz enzim aktivitását, mint a csak hidroxilcso- 

portokat tartalmazó kvercetin. A szakirodalomban C53D vi

szont az enzimaktivitás kifejtéséhez fontosnak tartják azt, 

hogy a 3-as pozíció szabad legyen.

9. / A Mg^+-függő ATP-áz esetében kisebb koncentrációk

ban az izoflavonok a hatékonyabb gátlószerek.

Valamennyi vizsgált vegyület erősebb inhibitora a (Na+,K+)-
2 +függő ATP-áznak mint a Mg -függő enzimnek.

10./ Összehasonlítva az in vivo és in vitro viszgálata- 

ink eredményeit megállapíthatjuk, hogy a 4-jelű növényi frak

ció mind a monovalens kation függő ATP-áztj mind a micélium 

növekedését erősen gátolja, д két laboratóriumunkban szin

tetizált diglükozid is, habár kisebb mértékben, mint a 4-es 

anyag, a két teszt viszonylatában azonos mértékű gátlást 

fejt ki.

Ez arra enged következtetni, hogy azok a vegyületek, amelyek 

az antifungális tesztek alapján hatékonyaknak bizonyultak, 

feltehetően a kórokozó gombákban is az ATP-ázt, és igy köz

vetetten az anyagcserét akadályozzák.
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Az eddigi vizsgálataink azonban nem elégségesek a kérdés 

eldöntésére.

A közeljövőben radioizotóppal jelzett flavonvázas diglüko- 

zidokkal fogjuk megismételni az in vivo vizsgálatainkat. 

Ezzel a kísérlettel azt szándokozzuk eldönteni, hogy a jel

zett vegyülettel előzetesen kezelt és fertőzött növények

ből milyen százalékban tud a kérdéses vegyület a patogén 

gombába jutni, és ott hol halmozódik fel.

Továbbá, és jóval részletesebb analitikai elemzést igényel

nek a legaktívabb direkt termőkből nyert extraktumok. Amint 

azt mi vékonyrétegkromatográfiás és UV spektrometriás elem

zéssel megállapítottuk, a frakciók a változó mennyiségben 

jelenlévő diglikozidok mellett egyéb kísérőket is tartalmaz

nak; igy a valóban uhatékony vegyület kinyerése és azonosítá

sa is új feladatot jelent.

Ezeket a vizsgálatokat kell még elvégezni ahhoz, hogy 

közelebb kerüljünk egy uj, hatékony, nem környezetidegen 

permetezőszer előállításának lehetőségéhez.

A vizsgálatokat más kutatócsoportokkal együttműködve végez

zük, a radioizotópos jelölés és az analízis egy része a mi 

laboratóriumunkban történik.
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Függelék:

2. ábra és II. Táblázat az I. A. M. Cruickshank és munkatársa

C25: által vizsgált 39 pterokarpán és 

vegyület szerkezetéről és biológiai hatékonyságáról.

egyéb szerkezetű

A biológiai aktivitás értékelésére a következő jelö

lést használták:

erős gátlás+ + +

közepes gátlás+ +

gyenge gátlás+

gátlás nem mutatható ki



4

/ I / / ii /

OH

CHgOCgHr

/ VIII /



II. Táblázat: Összefoglaló táblázat a pterokarpán tipusu vegyületek antifungális hatásáról

S zám Vegyület ForrásSzerkezet Gátlás

Természetben előforduló pterokarpánok

1. /+/ Mackiain

2. /-/ Mackiain

Sophora japonica L.i, rx=oh, r2=r3=h, r4r5=och2o + + +

ff+ + +

3. /-/ Mackiain Trifolium pratense L. 

Sophora tomentosa L. 

Sophora tetraptera J. Mill

+ + + I

CD
4. /-/ Mackiain •o+ + +

I
5. /-/ Mackiain + + +

6. /-/ Mackiain Sophora subprostrata Chun 

Phaseolus vulgaris L.

+ + +

7. /-/ Fazeollin V + + +

8. /+/ Pizatin Pisum sativum L.i, r1=och3r2=h, r3=oh, r4r5=och2o ++
9. /-/ Homopterocarpin I,R1=R5=OCH3,R2=R3=R4=H 

10. /-/ Edulin

Pterocarpus species+++

Neoaurautanenia edulis C.A.Sm.IV
+11. /+/ Pterocarpin

12. /-/ Pterocarpin

13. /-/ Pterocarpin

Sophora japonica L. 

Sophora japonica L. 

Pterocarpus species

i,r1=och3,r2=r3=h5r4r5=och2o
+



Szám Vegyület Szerkezet Gátlás Forrás

i>VO-c6h11°6.R2=VH,r4r5=och2o ±Trifolirizin Trifolium pretense L.14.
+Trifolirizin15. Sophora subprostrata Chun 

Sophora japonica L.Szofoj aponicin16 . i.r1=o.c6h11os.r2.r3=h,r4r6.och2o -

Coumestanok

17. Trifolium repens L. cv.ladinoKumesztrol ii ,r1=r4=oh,r2=r3=h 

ii,r1=r2=oh,r3=h,r4=och3 

ii,r1=oh,r2=oh,r3r4=och2o

Trifoliol18. II

Medicagol Medicago sativa L.19. cr>
00

4’-O-metil- 
-kumesztrol

20. I

II,R1=OH,R2=R3=H,R4=0CH3

Schwartzia vegyületek acetátjai

Acetoxi- 
-metoxi ptero- 
karpán

21.

Schwartzia madagaschariensis Desv. 

Schwartzia madagaschariensis Desv.

i,r1=ococh3,r2=r3=r4=h5r5=och3
I ,R1 = 0C0CH3 ,R2=R3 = R4=H, 

R.,R =0CHo0
HO L

+ +

Acetoxi-metilén-
-dioxi-pterokarpán

22. +



Szám Vegyület Szerkezet ForrásGátlás

Acetoxi-di-
metoxi-ptero-
karpán

Schwartzia madagaschariensis23. I,R1+0C0CH3,R3=R4=H,R2=R5=OCH3 + +

Desv.

Brazillin és analógjai

Caesalpinia oldható frakcióiBrazillin24. III ,R-H

25. Haematoxylin III,R=0H

Tetra-metil-
haematoxylin

26.
I

Anhidro-haema-
toxylin

27. CT)
СО

I

Szubsztituált, kémiai szintézissel vagy lebontással előállított vegyületek

i ,r1=och3r2=h,r3=oh,r4r5=och2o 

1>R1=R5=OCH3,R2-R4=h,r3=oh

28. /-/

29. /-/ Homopizatin

30. /-/

Pizatin + +

+ + +

Dihidromackiain 
/dihidroxi- 
-metilén- 
-dioxi-izofláván/ vi ,r1=r3=oh,r2=r4=h 

i ,r1=ococh3,r2=r3=h,r4r5=och2o ++31. /-/ Mackiain acetát



Szám Vegyület Szerkezet Gátlás Forrás

32. /-/ Dihidro-mackiain- 
acetát vi ,r1=r3=ococh3r2=r4=h

Dimetoxi-izofláván VI,R4=R3=OCH3R2=R4=H +33.

Dihidroxi- 
dimetoxi- 
-izofláván

34.
+VI ,R1 = R3=OCH3,R2 = R4 = 0H

Szofoj aponicin 
tetraacetát

35.

Trifolirizin 
tetraacetát

36.

Anhidropizatin *<137. о
IAcetoxi-di- 

metoxi-izo- 
fláván

38.

VII + +

Pizatinból 
nyert fenolos 
éter

39.

VIII + +

Г A2?
-sm О ft*'?
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