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BEVEZETÉS 
 

Napjainkban a fejlett országokban egyre növekvı figyelmet szentelnek az egészséges 

életmódnak. Ez többek között azt jelenti, hogy a mindennapok részévé vált különféle étrend-

kiegészítık, illetve egyéb gyógykészítmények alkalmazása a háztartásokban. Ezeket az 

emberek elsısorban nem azért fogyasztják, mert betegek, hanem az esetek túlnyomó részében 

preventív céllal használják. A kozmetikumok fogyasztásánál is megfigyelhetı egy olyan 

tendencia, hogy az emberek elınyben részesítik azokat a készítményeket, amelyek valamilyen 

természetes alapanyagból készülnek, vagy legalábbis van ilyen összetevıjük. Például egy 

arckrém esetében ilyen adalék lehet egy homoktövis kivonat. Tehát igen fontos szempont lett 

az élelmezésben, és a gyógyászatban, mind pedig a szépségápolásban, hogy minél inkább 

természetközeli, vegyszermentes termékeket állítsunk elı. Minthogy a növényi eredető 

készítmények alkalmazása mind általánosabbá válik világszerte, az ilyen termékek elıállítását 

szabályozó minıségi követelmények egyre szigorodnak, ez vonatkozik az alapanyagként 

felhasznált drogokra, és a feldolgozásukra egyaránt. A hatósági szabályozás az emberre és 

környezetére kevésbé káros termékek elıállítására, és ezzel együtt környezetbarát 

technológiák bevezetésére ösztönözi a gyártókat. A mértékadó FDA (Food and Drug 

Administration, USA), EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, 

EU) és EPA (Environmental Protection Agency, USA) elıírások egyre inkább a szerves 

oldószert nem alkalmazó technológiák elterjedését segítik elı. A szuperkritikus fluidum 

extrakció (Supercritical Fluid Extraction – SFE) egyre növekvı területen helyettesíti a 

hagyományos szerves oldószeres extrakciót. A növényi hatóanyagok kinyerésénél, ha 

összehasonlítjuk az úgynevezett hagyományos szerves oldószeres technikákat és a szén-

dioxidot oldószerként felhasználó (növényi hatóanyagok kinyerésére a legáltalánosabban 

elterjedt szuperkritikus oldószer) szuperkritikus extrakciót, akkor beláthatjuk, hogy az SFE 

egyik legjelentısebb elınye az, hogy a szuperkritikus oldószert az extrakció végén maradék 

nélkül el lehet választani a kivonattól. Tehát egy igen jelentıs hozzáadott értékkel rendelkezı 

kivonatot kapunk, amely még nyomokban sem tartalmaz szerves oldószert. Az így kapott 

extrakt akár már önmaga is lehet késztermék, és csak konfekcionálni kell, vagy pedig lehet 

valamilyen gyógytermék, étrend-kiegészítı, kozmetikum, vagy akár élelmiszer alapanyaga is, 

gondoljunk csak a főszerekre, amelyek illóolajai kíméletes körülmények között nyerhetık ki 

szuperkritikus extrakcióval. Az SFE másik igen fontos elınye, hogy az extrakció 

hımérséklete relatíve alacsony, így a hıérzékeny növényi hatóanyagok szinte hıkárosodás 
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nélkül, a természetes elıfordulásuknak megfelelı formában nyerhetık ki. Fontos 

megjegyezni, hogy a szuperkritikus extrakció során a két legjelentısebb mőködési paraméter, 

a nyomás és a hımérséklet megfelelı változtatásával lehetıség van a szuperkritikus oldószer 

oldóképességének változtatására, így szelektív extrakció valósítható meg. Szuperkritikus 

extrakcióval olyan hatóanyagok is kinyerhetık a növényi mátrixból, amelyek egyébként 

hagyományos oldószeres extrakcióval nem, vagy csak kis mennyiségben extrahálhatók (pl. 

hiperforin). A szuperkritikus extrakció a növényi kivonatok elıállításában azért is lehet 

hosszútávon versenyképes a hagyományos szerves oldószeres módszerekkel szemben, mert az 

SFE egy tiszta technológia. Tehát egy szuperkritikus extrakciós üzem környezetterhelése 

jóval elmarad egy szerves oldószert felhasználó extrakciós üzemétıl. Az emberek figyelmét 

fel kell hívni a szuperkritikus kivonatok hozzáadott értékeire, hiszen például egy – a 

kozmetikumok körében gyakran alkalmazott – marketingfogás is bizonyítja, hogy sokak 

elınyben részesítenek egy terméket a versenytársaival szemben, ha az adott készítményt nem 

tesztelték állatokon. A szuperkritikus extrakció elınyei miatt próbáltam meg az általam 

vizsgált növényekbıl olyan kivonatokat elıállítani, amelyek a késıbbiekben felhasználhatók 

különbözı vegyszermentes készítmények elıállítása során. 

Célom volt tehát gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas növényi 

hatóanyagok kinyerése, hazánkban is honos gyógynövényekbıl, mint a homoktövis 

(Hippophae rhamnoides L.), barátcserje (Vitex agnus castus L.), orbáncfő (Hypericum 

perforatum L.) és egy, már Magyarországon is termesztett és egyre népszerőbb távol-keleti 

gombából, a shiitake gombából (Lentinus edodes). Célul tőztem ki ezen növények 

extrakciójának és az extrakció mőveleti paramétereinek vizsgálatát, valamint a kivonatok 

analitikai értékelését, és felhasználásukat termékfejlesztés során. 
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JELÖLÉSJEGYZÉK 
 

A - abszorbancia 

A - felület [m2] 

b - megoszlási hányados (Nernst-féle) [-] 

C - kritikus pont 

ci - koncentráció az i-edik komponensre [mol/m3] 

CSE - endotoxin standard (Control Standard Endotoxin) 

d - szemcseméret [mm] 

d0 - jellemzı szemcseméret [mm], amelyhez R=36,8 % szitamaradék tartozik 

Di - diffúziós együttható [m2/s] 

F - spektrofotométer korrekciós faktora 

H - kivonat össz-hipericin tartalma [mg/100 ml] 

LAL - Limulus Amebocyta Lysate (gélesedési teszt) 

LPS - lipopoliszacharid 

LRW - endotoxin mentes desztillált víz 

n - egyenletességi tényezı [-] 

ni - az i-edik komponens mennyisége [mol] 

n.d. - nem detektálható 

p - nyomás [bar, Pa] 

p - szignifikancia szint 

pc - kritikus nyomás [bar] 

PMS - premenstruációs szindróma  

PS - poliszacharid 

R - szitamaradvány-összeg [%] 

RDA - hatásos napi dózis (Recommended Dietary Allowance /javasolt napi bevitel/) 

RRB - Rosin-Rammler-Bennett (szemcseméret eloszlás modell) 

sc-CO2 - szuperkritikus szén-dioxid 

SFE - szuperkritikus fluidum extrakció (Supercritical Fluid Extraction) 

SJW 1. - orbáncfő 1. minta (2004 szeptemberi győjtés) 

SJW 2. - orbáncfő 2. minta (2005 júliusi győjtés) 

SJW 3. - orbáncfő 3. minta (feldolgozva 2009 tavaszán) 

t - idı [s] 
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T - hımérséklet [°C, K] 

Tc - kritikus hımérséklet [°C] 

x - helykoordináta [m] 

x - raffinátumban maradó anyagtartalom [mol/mol, kg/kg] 

Y - extrakciós hozam [extrakt tömege/kiindulási szárazanyag tömege, g/kg] 

y - extraktum értékes anyag-tartalma [mol/mol, kg/kg] 

δ - oldhatósági paraméter [MPa1/2] 

λ - hullámhossz [nm] 

ρ - sőrőség [kg/m3] 

ρc - sőrőség a kritikus pontban [kg/m3] 
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

1. SZILÁRD -FOLYADÉK EXTRAKCIÓ  
 

1.1. Szilárd-folyadék extrakció fizikai kémiai alapjai 
 

A szilárd-folyadék vagy más néven a diffúziós extrakció, a folyadék-folyadék 

extrakcióhoz hasonlóan a diffúziós vegyipari mőveletek közé sorolható. A mővelet során a 

szilárd anyagban levı anyagokat nyerjük ki az azon kívüli oldószerrel. Általában, és 

esetünkben is, a szilárd anyag növényi eredető. Az ebbıl kinyert anyagokat - amelyek most a 

használt oldószerben vannak - további mőveletekkel (bepárlás, kristályosítás, folyadék-

folyadék extrakció) tisztítjuk. 

A diffúziós extrakció esetében egy oldószer van jelen, amelynek egy része a szilárd 

anyagon kívül, a másik a szilárd anyagon belül található, és az egyensúly beállása a két rész 

koncentráció-kiegyenlítıdéséig tart. Matematikailag egzakt módon a diffúzió folyamatát a 

Fick egyenletek írják le. 

A Fick I. törvénye: 

dx

dc
AD

dt

dn i
i

i ⋅⋅−=   [mol/s],   (1) 

 

ahol: Di a diffúziós együttható [m2/s], 

  A a felület [m2], 

  ci a koncentráció az i-edik komponensre [mol/m3], 

  ni az i-edik komponens mennyisége [mol], 

  t az idı [s], 

  x a helykoordináta [m]. 

 

Ahhoz, hogy a Fick egyenleteket meg tudjuk oldani, különbözı egyszerősítı 

feltételeket kell alkalmazni: 

1.) A száraz drog pillanatszerően magába szívja az extraháló levet, illetve az oldható 

anyagok feloldódása is pillanatszerő legyen. 
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2.) A folyadékarány az extrakciós idıtıl független állandó, vagyis a drog 

duzzadóképessége a mővelet során nem változik, azaz az extraháló szer tömegének 

aránya a sejtlé tömegéhez képest változatlan marad. 

3.) A megoszlási hányados értéke egységnyi. (A Nernst-féle megoszlási hányados: 

x

y
b =   [-],     (2) 

ahol: y az extraktum értékes anyag-tartalma [mol/mol, kg/kg], 

  x a raffinátumban maradó anyag-tartalom [mol/mol, kg/kg].) 

 

4.) A sejtlé koncentrációja az extrakció elején a drog minden részében azonos, helytıl 

független. 

5.) A drog anyagátbocsátásra rendelkezésre álló felülete az idıtıl független, állandó. 

6.) Definiálható egy látszólagos diffúziós állandó, amely a drog belsejére vonatkozik, 

és az iránytól és helytıl független. A drog belseje a diffúziós ellenállás 

szempontjából izotrop, és a drogfelület minden pontja egyenlı értékő. Ezenkívül a 

drog minden részecskéje azonos alakú és struktúrájú. 

7.) A drog részecskék jól definiált és egyforma részeknek vehetık. Ezek lehetnek: 

azonos parallel lemezek (levél), hosszú, azonos átmérıjő hengerek (szár), vagy 

azonos átmérıjő gömbök (porok, darák). 

8.) Az extraktumban a koncentráció gradiens zérussal egyenlı, vagyis az 

extraktumfázisbeli diffúziós ellenállása elhanyagolható. Ez álló rendszernél az 

egész rendszerre, míg áramló rendszernél az áramlás irányára merıleges 

keresztmetszetben érvényes. 

9.) A folyadékok sőrőségének változása a folyamat során elhanyagolhatóan kicsi. 

Sok drog esetében ezen feltételek jó közelítéssel elfogadhatók, és a koncentrációk jól 

számíthatók mind kísérletek, mind ipari modellek esetén [1]. 

 A szilárd-folyadék extrakció mellett az extrakciós mővelet másik fontos fajtája a 

folyadék-folyadék extrakció. Ez utóbbi egy olyan diffúziós mővelet, amely során két –

egymással korlátoltan elegyedı – folyadék fázisban egy hármadik komponens oszlik meg. Ez 

a gyakorlatban tisztító illetve elválasztó mőveletként alkalmazható. 
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1.2. A diffúziós extrakció mővelete 
 

A legegyszerőbb megoldás a zárt rendszerő extrakció. Ekkor az extraháló levet 

érintkezésbe hozzuk a szilárd extrahálandó anyaggal és a sejtlével. Mivel az extraháló levet 

folyamatosan keverjük, forraljuk vagy cirkuláltatjuk, így tökéletes keveredést tételezhetünk 

fel. Ebben az esetben a diffúzió csak a drogban megkötött sejtlében jellemzı anyagátadási 

folyamat. Az idı elırehaladtával az extraháló szerben feldúsul az extrahálandó anyag, míg a 

drog elszegényedik. 

Az extrakciós mőveletek másik jelentıs csoportja az ellenáramú diffúziós extrakció. 

Ennek többféle megvalósítási módja is ismert: 

1.) Szakaszos lémozgatású technikánál a több tartályból álló rendszerben az 

extrahálandó anyagot egyre hígabb levekkel extraháljuk. Tehát az extraháló levet 

ellenáramban az eggyel kevesebbszer extrahált növényi részek extrahálására 

használjuk. Így a legtöményebb extraktumot végül a legfrissebb drogról szívatjuk 

le. 

2.) Folytonos lémozgatású ellenáramú batteriarendszerben (ún. Shanks – rendszer), 

amely az elızı szakaszos mővelettıl annyiban tér el, hogy a levet állandóan 

rátápláljuk úgy, hogy a megelızı idıpontban töltött diffuzırökbıl távozó 

extraktumot a soron következı idıben töltésre kerülı diffuzırbe vezetjük. A 

legfrissebb töltésrıl lekerülı extraháló szer a végsı extraktum, ez kerül 

feldolgozásra. 

3.) A folyamatos ellenáramú diffúziós extrakció esetén az extrahálandó növényi 

részek is állandóan mozgásban vannak a készüléken belül az extraháló szerrel 

ellentétes irányban. Nemcsak az extraháló szer betáplálása és elvétele folytonos, 

hanem az extrahálandó anyagé is [1, 2]. 

 

1.3. A diffúziós extrakció fejlıdése és alkalmazásai 
 

Ezt a mőveletet leginkább a cukorgyártásban, a répaszelet kilúgozásánál (szilárd-

folyadék extrakciójánál) használják fel. A cukor kivonásának nagyipari alkalmazása a XIX. 

század második felében kezdıdött (Csehország, 1864). A mővelet és a készülék fejlesztésében 

ma is a cukoripar az egyik meghatározó ágazat. A cukorgyárakban 10 000 tonna vagy még 

ennél is több cukorrépát dolgoznak fel naponta. 
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A szilárd-folyadék extrakció egy másik ipari alkalmazása az olajmagvak extrakciója. Ehhez 

elıször szén-diszulfidot próbáltak alkalmazni (1850), azonban az oldószer kellemetlen szaga 

miatt ez az eljárás nem terjedt el. Az olajok kinyerésére 1870 után kezdték a könnyő 

petróleum frakciót használni. Az elsı folytonos extrakciós üzemek az elsı világháború után, 

az 1920-as években épültek. Németországnak vezetı szerepe volt a készülékek fejlesztésében 

(Bollmann- és Hildebrandt-extraktorok). A második világháború után az oldószeres extrakció 

általánosan használt mőveletté vált. Magyarországon az olajmagvak extrakciós feldolgozása 

az 1940-es években a háborús kereslet hatására fejlıdött ki. Rákospalotán és Kıbányán, az 

akkor korszerőnek számító Bollmann-extraktorokat használták. A mai korszerő étolajat 

elıállító üzemekben napi 1 000-4 000 tonna alapanyagot dolgoznak fel extrakcióval. 

A diffúziós extrakció következı felhasználási területe a gyógynövények nem illékony 

hatóanyagainak (alkaloidok, fitoszterinek, stb.) kinyerése. A hatóanyagokat tartalmazó 

szárított növényi részeket (gyökér, levél, virág, termés, stb.) drogoknak nevezzük. Ezért az 

extrakciós mőveletet a gyógyszeriparban gyakran drogextrakciónak is hívják. 

Az 1980-as ’90-es években a növényi anyagok feldolgozásában két fontos változást 

figyelhettünk meg. Egyrészt megnıtt az érdeklıdés a természetes-, köztük a növényi eredető 

anyagok iránt a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai iparban egyaránt. Másrészt csökkent a 

felhasználható szerves oldószerek választéka, mivel az egészségre és környezetre káros 

oldószerek (pl.: klórozott szénhidrogének) használatát korlátozták, vagy teljesen megtiltották. 

Az oldószerek ma érvényes szabályozását a következı (1.4.) fejezetben ismertetem. Az 

oldószerek korlátozásával elıtérbe kerültek olyan biztonságos oldószerek, mint például az 

etanol, illetve a „tiszta” mőveletek, köztük a szuperkritikus extrakció [3]. 

 

1.4. Felhasználható oldószerek 
 

Az extrakciós oldószerek spektrumát ma már a különbözı országokban illetve 

államközösségekben érvényes rendeletek, törvények határozzák meg. 

Az Európai Unióban az Európai Tanács 88/344/EEC számú rendelete tartalmazza az 

élelmiszerek és élelmiszer adalékok extrakciójánál használható oldószereket, és szabályozza 

azok használatát. Az Európai Unió gyakorlatát követve hazánkban a Magyar Élelmiszerkönyv 

1-2-88/344 elıírása tartalmazza az élelmiszerek elıállítása során felhasználható oldószereket 

(az elıírás 2003. január 1-jén lépett hatályba). Az elıírás szerint az oldószereket három 

csoportba sorolják [3]. 
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Ezek közül az elsı csoportba tartoznak a jó gyártási gyakorlat (Good Manufacturing Practice, 

GMP) elıírások betartásával korlátlanul alkalmazható oldószerek (1-1. táblázat). Ezekbıl az 

oldószerekbıl csak annyi maradék vagy származék kerülhet a termékekbe, amennyi 

technikailag elkerülhetetlen és nem jelent veszélyt az egészségre. A propán, bután, szén-

dioxid és dinitrogén-oxid atmoszférikus nyomáson gáz halmazállapotú. Ezért ezeket nyomás 

alatt, közel kritikus folyadék vagy szuperkritikus állapotban használják oldószerként. 

 

1-1. táblázat: GMP technológiákban korlátlanul használható oldószerek 

Gázok Folyadékok 

propán etil-alkohol2 

bután etil-acetát 

szén-dioxid aceton1 

dinitrogén-oxid víz2 
 

                                 1 Az aceton nem használható olívatörkölybıl készült olaj finomítására. 
                                 2 Az etanol és a víz (amely savassága vagy lúgossága beállítására szolgáló anyagot is 

tartalmazhat) extrakciós oldószerként korlátozás nélkül használható. 

 

Az 1-2. táblázatban találhatók azok az oldószerek, amelyek felhasználását és a termékekben 

megengedett oldószer maradék mennyiségét a rendelet rögzíti. 

 

1-2. táblázat: Extrakciós oldószerek élelmiszerek és élelmiszeradalékok elıállítására. 

Oldószer Felhasználás Termékekben megengedett maradék 

hexán1 

Zsírok és olajok elıállítása, 

frakcionálása, kakaóvaj elıállítása; 

Fehérjék, lisztek, darák 

zsírmentesítése; 

 

 

 

Zsírmentes gabonacsírák 

elıállítása 

1 mg/kg zsírokban, olajokban, 

kakaóvajban; 

10 mg/kg az élelmiszerekben, 

amelyek a zsírmentes fehérjét, 

lisztet tartalmazzák; 

30 mg/kg zsírmentes szója 

termékekben; 

5 mg/kg a zsírmentes csírában 

metil-acetát 

Koffein-mentesítés, izgató és 

keserő anyagok eltávolítása 

kávéból és teából; 

20 mg/kg kávé, illetve tea; 
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Cukor kinyerése melaszból 1 mg/kg cukor 

etil-metil-keton2 

Zsírok és olajok frakcionálása; 

Koffein-mentesítés, izgató és 

keserő anyagok eltávolítása 

kávéból és teából 

5 mg/kg zsír, illetve olaj 

20 mg/kg kávé, illetve tea 

diklór-metán 

Koffein-mentesítés, izgató és 

keserő anyagok eltávolítása 

kávéból és teából 

2 mg/kg pörkölt kávé 

5 mg/kg tea 

metanol Minden célra 10 mg/kg 

2-propanol Minden célra 10 mg/kg 
 

1A hexán olyan kereskedelmi termék, amelyik hat szénatom számú, nem ciklikus, telített 
szénhidrogéneket tartalmaz; forráspontja 64 és 70°C között van. 
2Az n-hexán megengedett mennyisége ebben az oldószerben 50 mg/kg. Hexánnal nem keverhetı. 

 

Az 1-3. táblázatban találhatók azok az oldószerek, amelyek az élelmiszerekben felhasznált íz-, 

illat- és aromaanyagok extrakciójára használhatók. 

 

1-3. táblázat: Extrakciós oldószerek természetes ízesítık és aromák kinyerésére. 

Oldószer 
A megengedett maradék az élelmiszerben, 

amelyben a kivonatot felhasználják 

dietil-éter 2 mg/kg 

hexán1 1 mg/kg 

ciklohexán 1 mg/kg 

metil-acetát 1 mg/kg 

bután-1-ol 1 mg/kg 

bután-2-ol 1 mg/kg 

etil-metil-keton1 1 mg/kg 

diklór-metán 0,02 mg/kg 

propán-1-ol 1 mg/kg 

1,1,1,2-tetrafluor-etán 0,02 mg/kg 
 

  1Ez a két oldószer egymással nem keverhetı. 
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2. SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓ  
 

2.1. A szuperkritikus extrakció fizikai-kémiai alapjai 
 

A szuperkritikus extrakció (Supercritical Fluid Extraction – SFE) során szilárd vagy 

folyékony halmazállapotú anyagokból szuperkritikus oldószerrel vonják ki az oldható 

komponenseket. A kioldott anyagot általában nyomáscsökkentéssel, vagy valamilyen más 

módszerrel (abszorpció, adszorpció) választják el az oldószertıl a mővelet végén. 

Elıször is tekintsünk át egy p-T állapotdiagramot (2-1. ábra). Ezen a diagramon 

megtalálhatjuk ez egyes halmazállapotoknak megfelelı területeket. Ezeket különbözı görbék 

választják el egymástól. A szilárd – folyadék fázis között az olvadás, a folyadék – gáz között 

a forrás, és a szilárd – gáz halmazállapot között a szublimációs görbe található. A 2-1. ábrán a 

kritikus pontot C jelöli. Ehhez a ponthoz tartozik az úgynevezett kritikus hımérséklet és 

nyomás érték. Az ezek által határolt (szaggatott vonalak) terület felel meg a fluid állapotnak. 

Ha a folyadék-, illetve 

gázhalmazállapotból 

áthaladunk a fluid állapot 

határát jelzı szaggatott 

vonalon, nem észlelünk éles 

halmazállapot változást. 

Tehát a fluid állapot a gáz és 

folyadék halmazállapot 

közötti állapot. Nincs 

ugrásszerő változás a fizikai 

tulajdonságokban, mint 

egyéb halmazállapot változás 

esetén. Ez jól megfigyelhetı 

a sőrőség (ρ) esetében, mivel 

a fluid állapotban a gáz 

sőrőségétıl a folyadék 

sőrőségéig folytonos a változás. 

 

 

2-1. ábra: A szén-dioxid p-T állapotdiagramja. 
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Az egyéb fizikai-kémiai tulajdonságok, amelyek bizonyítják, hogy a fluid állapot a gáz 

és a folyadék közötti átmenet, a 2-1. táblázatban találhatók. 

 

2-1. táblázat: Gáz, fluid és folyadék állapotok fizikai-kémiai jellemzıi 

 Fizikai-kémiai jellemzı Gáz Fluid Folyadék 

 Sőrőség (kg/m3) 1 200-900 1000 

 Diffúziós állandó (cm2/s) 10-1 10-3-10-4 10-5 

 Viszkozitás (Pa⋅s) 10-5 10-4 10-3 
 

Mivel a viszkozitás egy nagyságrenddel kisebb, a diffúziós együttható pedig egy 

nagyságrenddel nagyobb, mint a folyadék fázisban, szilárd-fluid rendszer esetében kedvezıbb 

anyagátadás valósítható meg, mint szilárd-folyadék rendszer esetében. 

A gız-folyadék átmenetnél a sőrőség változása ugrásszerő, míg a fluid fázisban a 

sőrőség folyamatosan nı a nyomás 

növelésével. Az oldékonyságot a fluid 

állapotú oldószer sőrősége 

nagymértékben befolyásolja. Ha 

feltételezzük, hogy az oldóképesség az 

oldószer sőrőségével arányosan változik, 

egyértelmő, hogy a szuperkritikus 

fluidum oldóképessége a rendszer 

nyomásának széles tartományban történı 

megválasztásával változtatható. A 

sőrőségnek ez a folyamatos változása ad 

lehetıséget a szelektív extrakció illetve 

szelektív szeparáció megvalósítására [4]. 

 Az extrakció szempontjából 

fontos tényezı a diffúziós együttható (D, 

[cm2/s]). A 2-2. ábra azt mutatja, hogy a 

CO2 diffúziós együtthatója a hımérséklet növelésével folytonosan nı. A hımérséklet 

legjelentısebb mértékő hatása a kritikus hımérsékletnél, illetve kicsivel afölött érezhetı. 

A szuperkritikus extrakció az oldószeres Soxhlet-extrakció alternatívájának tekinthetı. 

A két módszer között lényeges eltérés, hogy a szuperkritikus fluidummal kapott kivonat 

 

2-2. ábra: A szén-dioxid diffúziós 
együtthatójának változása a hımérséklet 
függvényében különbözı nyomásokon. 

Kritikus pont 

Telített gız 

Telített 
folyadék

nyomás [bar] 

hımérséklet [°C] 

D [cm2/s] 
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nyomokban sem tartalmaz oldószermaradékot, az extrakció kíméletes körülmények között 

folyik, és az extraktum összetétele a szuperkritikus mővelet paramétereinek megválasztásával 

befolyásolható. 

 

2.2. A szuperkritikus extrakció kialakulásához hozzájáruló technikák fejl ıdése 
 

A szuperkritikus extrakcióhoz szükség volt a nagynyomású technika fejlıdésére. 

Ennek elsı igen fontos lépése a Linde által 1895-ben megvalósított levegı cseppfolyósítása 

volt 200 bar nyomáson. Ezután dolgozta ki Haber és Bosch 1913-ban az ammónia szintézisét 

szintén 200 bar-on. A soronkövetı nagy lépést 1933-ban az etilén polimerizációja jelentette 

3 000 bar nyomáson. A következı nagynyomású technológia a mesterséges gyémánt 

elıállítása volt 50 000 bar-on, melyet 1954-ben a General Electric valósított meg. Az üzemi 

szuperkritikus berendezések mind 1000 bar alattiak, de a legtöbb 500 bar alatti. 

Az 1800-as évek végén fizikusok és kémikusok értelmezték a szuperkritikus 

jelenséget. Ezzel megkezdték a szuperkritikus extrakció fizikai-kémiai alapjainak lerakását. 

1943-ban Messmore és 1955-ben Zhuze végrehajtotta a nyersolaj aszfaltmentesítését 

propán/propilén oldószerrel (T=373 K, p=100-150 bar). Zhuze következı jelentıs eredménye, 

a lanolin kinyerése volt gyapjúzsírból 1958-ban. Az 1970-80-as évekre volt jellemzı a 

szuperkritikus extrakció üzemi mérető megjelenése (ma kb. 100-150 üzem van világszerte). 

Napjainkban a szuperkritikus extrakciót ipari méretekben leginkább a kávé és a tea 

koffein-mentesítésére használják. Mindösszesen csak néhány üzem mőködik, az 

ásványolajiparban általánosan 100 000 t/év kapacitással. Ezen kívül használják még a 

szuperkritikus extrakciós technikát a dohány nikotin-mentesítésére, főszerkivonatok 

készítésére, gyógyszergyártásnál, rizs növényvédıszer-mentesítésére (Ázsia, 3 üzem, 

30 000 t/év). 

Az utóbbi években került elıtérbe a kémiai reakciók vizsgálata szuperkritikus 

oldószereket (fıként CO2 és víz) tartalmazó közegben. Az alapkutatásokat M. Poliakoff és 

munkatársai [5] végzik és különbözı szerves és szervetlen vegyületeket állítanak elı 

szuperkritikus közegben. Ezekben a reakciókban a szuperkritikus oldószer többféleképpen 

viselkedhet: reaktánsként, oldószerként, reakcióközegként, katalizátorként és segíthet a 

termékek szeparálásában. Az elsı nagykapacitású üzem Angliában épült fel 2002-ben, ahol 

kémiai reakciók termékeit állítják elı ipari mennyiségben. 
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2.3. A szuperkritikus extrakció elınyei és hátrányai 
 

Elınyök: 

o A felhasznált oldószerek többsége olcsó. 

o Egyszerő és jól szabályozható technika, alacsony üzemeltetési költséggel. 

o Egyszerő elválasztani a kioldott anyagot az oldószertıl. 

o A nyomás és hımérséklet állításával az extrahálószer oldóképessége 

folyamatosan és tág határok között változtatható. 

o A folyamat általában mentes az egészségre káros szerves oldószerektıl. 

o Kevésbé illékony és hıérzékeny anyagok közel szobahımérsékleten 

extrahálhatók. 

o Az extrakció és a szétválasztás során az inert atmoszféra védelmet nyújt az 

oxidációs károsodás ellen. 

Hátrányok: 

• A nagynyomás-álló berendezésnek magas a beruházási költsége. 

• A szerves oldószerekhez viszonyítva a szuperkritikus oldószerek 

oldóképessége kisebb. 
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2.4. Alkalmazható oldószerek 
 

A szuperkritikus extrakció körülményeit (nyomás, hımérséklet) az oldószer kritikus 

adatai határozzák meg (2-2. táblázat). Az eddigi gyakorlatban használt oldószereket széles 

hımérsékleti tartományban alkalmazhatjuk. 

 
2-2. táblázat: Különbözı oldószerek kritikus adatai. Tc: kritikus hımérséklet, pc: kritikus 
nyomás, ρc: sőrőség a kritikus ponton 
                     Oldószerek Tc [°C] pc [bar] ρc [kg/m3] 

frigének 
Trifluor-metán (CHF3) 26 46,9 520 

Klór-trifluor-metán (CClF3) 29 39,2 579 

                 Ammónia (NH3) 133 113 235 

telített és 

telítetlen könnyő 

szénhidrogének 

Metán (CH4) -82 46,0 162 

Etán (C2H6) 32 48,8 203 

Etilén (C2H4) 9 50,3 218 

Propán (C3H8) 97 42,4 217 

Propilén (C3H6) 92 46,2 233 

n-Pentán (C5H12) 197 33,7 237 

aromás 

szénhidrogének 

Benzol (C6H6) 289 48,9 302 

Toluol (C7H8) 319 41,1 292 

                   Szén-dioxid (CO2) 31 73,8 468 

                   Víz (H2O) 647 220 322 

 

Az extrakció gazdaságossága, azaz a komprimálás energiaköltsége szempontjából 

kedvezı, ha az oldószernek minél kisebb a kritikus nyomása és forráspontja, mivel így kis 

energia-befektetéssel könnyen eltávolítható az extrakt mellıl. 

Az oldószerválasztás általános szempontjai: 

• legyen jó oldóhatású, 

• legyen könnyen hozzáférhetı, 

• legyen olcsó, 

• ne legyen mérgezı, 

• ne legyen tőzveszélyes. 
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Különbözı oldószercsoportok: 

- frigének: (trifluor-metán, klór-trifluor-metán) kiváló oldószerek, mert nagy a 

sőrőségük, ellenben drágák és károsak a környezetre; 

- ammónia: kémiailag nem indifferens, szennyezi a környezetet; 

- telített és telítetlen könnyő szénhidrogének: (metán, etilén, …) alacsony kritikus 

hımérsékletük elınyös, oldóképességük kicsi, gyúlékonyak és levegıvel robbanó elegyet 

alkotnak, nagyobb szénatomszámú képviselıiket (propán, pentán, hexán) a kıolaj-feldolgozó 

iparban alkalmazzák; 

- aromás szénhidrogének: (benzol, toluol) magas kritikus hımérsékletük miatt csak 

szénhidrogénipari elválasztásoknál alkalmazzák; 

- szén-dioxid: elınyös tulajdonságai miatt a leggyakrabban alkalmazott oldószer. 

Felhasználásával a környezetet nem szennyezı, „tiszta” technológiák fejleszthetık ki: 

• nem káros az egészségre, így jól használható élelmiszerek, gyógyszerek és 

élvezeti cikkek elıállításánál; 

• viszonylag nagy a sőrősége, így „nagy mennyiségő” anyagot tud oldani; 

• nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre, viszonylag könnyen beszerezhetı 

élelmiszeripari tisztaságban is; 

• kicsi a kritikus hımérséklete (31,06°C), ezért közel szobahımérsékleten 

lehet vele dolgozni, így nem károsodik a kezelt anyag, és nem kell 

hıszigetelés a készülékre; 

• nem lép reakcióba a kezelt anyaggal; 

• élelmiszeriparban régóta használják (védıgáz, bakteriosztatikus); 

• nem tőzveszélyes és nem korrozív; 

• nem szennyezi a környezetet (amennyiben felhasználás során 

visszaforgatjuk a technológiába). 

A szén-dioxid azonban csak az apoláros komponenseket oldja megfelelı mértékben, 

ezért az oldóképességét különbözı kisegítı oldószerek (co-solvent, entrainer) adagolásával 

javítják. Ezek a kiegészítı oldószerek általában szerves oldószerek (etanol, metanol, 2-

propanol), amelyek jelentısen megnövelik a poláros komponensek oldékonyságát [4]. 

- víz: kritikus nyomása (220 bar) és kritikus hımérséklete (374°C) meglehetısen 

magas, mégis alkalmazása egyre nagyobb teret hódit. Sokszor a szubkritikus állapotú víz 

alkalmazásával jelentıs eredmények érhetık el. A szuperkritikus állapotú víz szerepet játszhat 

reakció-közegként, oxidációs és katalitikus reakciókban. A legnagyobb problémát a 
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szuperkritikus víz erısen korrozív tulajdonsága jelenti, amely így speciálisan kiképzett belsı 

falú reaktorokat igényel. Egyre elterjedtebben alkalmazzák hadiipari szennyvizek, festékipari 

szennyvizek illetve nagy, amin- és alkohol-tartalmú szennyvizek kezelésére (nagyüzemek 

USA-ban és Japánban) [6]. 

 

2.5. A szuperkritikus extrakció alkalmazási területei 
 

A szuperkritikus oldószerek analitikai és mőveleti felhasználása az elmúlt 50 évben 

fejlıdött ki. Elınyös tulajdonságaik miatt széleskörő alkalmazási lehetıségekkel 

számolhatunk a nagyon különbözı felhasználási területeken is. Rendkívül nagy jelentıségük 

van az aromák és növényi hatóanyagok kivonásában, a gyógyászati és kozmetikai célra 

felhasznált gyógynövénykivonatok elıállításában, de az ismert extrakciós alkalmazásokon 

kívül egyéb területek is rohamosan fejlıdnek. Ilyenek például a kémiai és biokémiai reakciók 

megvalósítása, a mikron- és szubmikron mérető részecskék elıállítása, az optikailag aktív 

vegyületek elıállítása és a szuperkritikus kromatográfia. 

Az alkalmazásokat összefoglalva [4-7]: 

Élelmiszeripar, élvezeti cikkek: 

o kávé és tea koffein-mentesítése /a tea nehezebb az aroma megtartása miatt/; 

o illóolajok, főszerek, aromák kinyerése /pl.: Raaps cég (német)/; 

o citrusfélék feldolgozása /citromolaj, limonén (90-95 %) kinyerése; a jellegzetes 

aromát azonban a többi 5-10 % határozza meg/; 

o alkoholmentes italok elıállítása; 

o növényi olajok, lecitin kinyerése; 

o élelmiszerek (vaj, hal, tojáspor) zsiradékmentesítése, koleszterin, illetve halolaj 

kivonás); 

o dohányból nikotin kinyerése; 

o komló aroma- és ízanyagainak, illóolajának kinyerése; 

Gyógyszeripar: 

o gyógynövények komplex hatóanyagainak kinyerése (kamilla, macskagyökér, 

körömvirág); 

o gyógyszer alapanyagok tisztítása; 

o alkaloid tartalmú drogok; 

o szteroidokat tartalmazó drogok; 
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Kozmetikai ipar: 

o zsírok, olajok (törpefenyı, avokádó) kozmetikumok zsíros anyagai; 

o természetes színezékek (paprika, narancshéj, kurkuma); 

o illatanyagok (jázmin, rozmaring, orgona); 

Környezetvédelem: 

o szuperkritikus vizes oxidáció /veszélyes anyagok megsemmisítése/; 

o szennyvíz-tisztítás; 

o növényekbıl a maradék növényvédı szer kivonása; 

o szőrıiszapok (étolajgyártásnál) /diatómaföld/ regenerálása; 

o szennyezett talaj méregtelenítése (DDT, PCB); 

Energiahordozók kezelése: 

o fáradt olaj regenerálása /60-70 % újrahasznosítható így/; 

o kıolaj maradékok aszfalt-mentesítése, kenıolajok elválasztása; 

o folyékony hajtóanyag elıállítása (kıolaj, olajpala, tızeg/; 

Vegyipar: 

o aktív szén, katalizátorok regenerálása; 

o monomerek és oligomerek eltávolítása; 

o polimerek frakcionálása (polisztirol, szilikonolaj); 

o izomerek elválasztása; 

o mikronizálás, kristályosítás; 

Biomérnöki alkalmazások: 

o enzimes reakciók (aroma anyagok átészterezése); 

o biotranszformációs reakciók (immobilizált enzimekkel); 

o fermentlevek feldolgozása („downstream” mőveletek); 

Legújabb, speciális alkalmazások: 

o szennyezett talaj tisztítása (PAH, PHB, üzemanyag eltávolítása); 

o csontszövet vizsgálata; 

o papírgyártás. 
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2.6. Szuperkritikus extrakciós üzem 
 

Az elmúlt 8 évben a legtöbb új szuperkritikus extrakciós üzem a főszerek, gyógynövények 

feldolgozására épült. Annak ellenére, hogy a kis kapacitás miatt az extrakció fajlagos 

költségei nagyok, az új technológia bevezetése gazdaságosnak bizonyult. A fejlett 

országokban megnıtt az igény a természetes gyógyító anyagok, élelmiszerek, kozmetikumok 

iránt. A szén-dioxiddal nyert kivonatok koncentráltan tartalmazzák a biológiailag aktív 

anyagokat, és nyomokban sincs bennük szerves oldószer. Ezért viszonylag magas áruk 

ellenére is piacképes termékek. 

A 2-3. ábrán növényi anyagok feldolgozására tervezett extrakciós üzem folyamatábrája 

látható. 

 

 

2-3. ábra: Szuperkritikus extrakciós elrendezés, növényi anyagok üzemi mérető 
feldolgozására (NATEX, Ausztria). 

 

A 2-3. ábrán található berendezés extraktorai egyenként 200 liter térfogatúak. Főszerek és 

gyógynövények üzemi extrakciója esetén ez a méret a gazdaságosság alsó határa. 

A növényi alapanyagot megfelelı elıkészítés (szárítás, nedvesítés, aprítás, pelletezés stb.) 

után betöltik az extraktorba (e). A három edény közül kettı üzemel, a harmadikat ürítik és 

újratöltik, így kvázi folytonos üzem érhetı el. A folyékony szén-dioxidot szivattyúval 

komprimálják a kívánt nyomásra, majd egy hıcserélın halad keresztül, ahol szuperkritikus 

állapotú lesz. A szén-dioxid áthalad az extraktorba betöltött szilárd anyag-tölteten, és oldja az 

e

sz-1
sz-2 CO2



IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

22 
 

adott paraméterek mellett oldható komponenseket. Az extraktorból az oldat egy 

nyomáscsökkentı szelepen keresztül az elsı szeparátorba (sz-1) jut, ahol kiválnak a nem illó 

komponensek (1. frakció: színezékek, zsírok, olajok, viaszok stb.). Az elsı szeparátorból egy 

másik nyomáscsökkentı szelepen keresztül folyik az oldat a második szeparátorba (sz-2), 

ahol leválnak az illóanyagok (2. frakció). A gáz halmazállapotú szén-dioxid egy 

kondenzátorban ismét folyadék lesz, és visszafolyik az adagoló tartályba. 
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3. HOMOKTÖVIS (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) 
 

3.1. Homoktövis általános leírása 
 

A homoktövis (Hippophae rhamnoides L., Elaeagnaceae család) egy mérsékelt égövi 

lombhullató bokor (3-1. ábra). Európa és Ázsia hegyvidéki régióiban ıshonos, 2-4 méter 

magasra növı, igen jó sótőrı pioneer növény. Apró 

zöldessárga virágai és narancssárga színő bogyói vannak. 

Bogyója nem túl édes, egyedi, különleges ízzel és igen 

jelentıs C-vitamin tartalommal rendelkezik [8-10]. 

Levelei keskeny lándzsa alakúak, 2-4 cm hosszúak. Felsı 

lapjuk sötétzöld színő, míg fonákuk ezüstös szürke [11]. 

Tövises ágai ezüstös színőek, pikkelyszerő szırökkel 

fedettek. Innen ered egyik régi magyar elnevezése az 

ezüsttövis. 

A homoktövis ismert a népgyógyászatban is, de a 

gyógyászati felhasználáson kívül a homoktövis bogyóját 

ivólevekben, dzsemekben, lekvárokban, cukorkákban és 

étrend-kiegészítıkben dolgozzák fel [12, 13]. A 

homoktövis bogyóból elıállított két legértékesebb termék 

az ivólé, amelyet a bogyó húsos, lédús szöveteibıl 

nyernek, valamint a magokból extrahált olaj [14]. Az 

ivólevet általában mechanikai úton, préseléssel nyerik ki a bogyóból. Az ivólé-gyártás 

mellékterméke a homoktövis törköly, amely még számos értékes minor komponenst 

tartalmaz, mint például karotinoidok, szitoszterinek és tokoferolok. 

A homoktövis magolajat az ivóléhez hasonlóan préseléssel, illetve ezen kívül hagyományos 

oldószeres extrakcióval nyerik ki. A mag általában 65-202 g/kg olajt tartalmaz, ezenkívül a 

bogyó egyéb részei is tartalmaznak némi olajat. Míg a magolaj fıként 18-as szénatomszámú 

zsírsav molekulákat tartalmaz (linolsav, linolénsav), addig a bogyó többi részében található 

olaj zsírsav molekuláit nagyrészt 16 szénatom építi fel (palmitinsav, palmitoleinsav). A 

magolaj sárga vagy narancssárga színő viszkózus folyadék, a bogyó húsának olaja igen sőrő, 

pépes konzisztenciájú és sötétvörös színő [15]. 

 

 

3-1. ábra: Homoktövis 
(Hippophae rhamnoides L.). 
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3.2. A homoktövis gyógyhatásai 
 

 Tibetben, Mongóliában és Kínában a homoktövist már több mint egy évezrede 

gyógynövényként használják [14, 16, 17]. Az 1950-es évektıl különbözı gyógyászati 

készítményekben alkalmazzák, mind a vadon termı, mind pedig a mezıgazdasági keretek 

között termesztett homoktövis növényt [18-20]. Kínában és a korábbi Szovjetunióban 

sugárzásos sérülések, égések, sebek, gyulladások és gyomorbántalmak kezelésében volt 

klinikai alkalmazása a homoktövis készítményeknek. A homoktövis, mint gyógynövény, 

jelentıs antioxidáns tartalma miatt, alkalmas a rák és a szívproblémák megelızésére. Az 

általános antioxidánsokon kívül, mint a C-vitamin, tokoferolok és karotinoidok, a növény 

flavonoidjai is jelentıs antioxidáns hatással rendelkeznek [21-23]. 

 

3.3. A homoktövis biológiailag aktív komponensei 
 

A homoktövist említve elıször valószínőleg mindenkinek a C-vitamin jut az eszébe. Ez nem 

is csoda, hiszen bogyója tízszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint azonos mennyiségő narancs. 

Ezenkívül a vitaminok közül jelentısebb mennyiségben található meg benne a B1-, B2- és E-

vitamin. Az E-vitaminon azaz az α-tokoferolon kívül egyéb tokoferolok is megtalálhatók a 

bogyóban, mint például a γ- > β- > és δ-tokoferol (a sorrendnek megfelelıen csökkenı 

mennyiségben), amelyek mind antioxidáns hatású molekulák. 

Az egyéb antioxidáns tulajdonságú anyagok közül jelen vannak a flavonoidok is. A 

homoktövisbıl közel 20 flavonoidot izoláltak, amelyek közül az epikatekin, katekin, rutin, 

kempferol és kvercetin az öt legjelentısebb (3-2. ábra) [24]. 
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3-2. ábra: A homoktövis jellemzı flavonoidjai: a) epikatekin, b) katekin, c) rutin, d) kempferol 
és e) kvercetin. 
 

A növényben megtalálható fitoszterinek izoprén egységekbıl felépülı terpénvázas molekulák. 

Bioszintézisük acetil-CoA-ból kiindulva történik olymódon, hogy enzimkatalizált lépésekkel 

kisebb izoprén egységek kapcsolódnak össze, majd a termékek módosulnak szintén 

enzimkatalizált átalakításokkal. Az izoprén egységek száma alapján történı felosztás szerint a 

növényben megtalálható β-szitoszterin (3-3. ábra) a triterpének közé sorolható. Ez a molekula 

koleszterinszint csökkentı hatással rendelkezik. 

a) b) 

c) 

e) 

d) 
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3-3. ábra: A homoktövis jellemzı triterpénjei: a) β-szitoszterin; b) urzolsav. 

 

Szintén a növény triterpénjei közé tartozik az urzolsav (3-3. ábra) is, amelyet elsısorban a 

kozmetikai iparban használnak fel, mivel fokozza a bır saját kollagén termelését. A bogyóban 

jelentısebb mennyiségben elıforduló 8 izoprén egységbıl felépülı tetraterpén molekula a β-

karotin, amely az A-vitamin provitaminja (proretinol). 

Ezenkívül egyéb ásványi anyagok is megtalálhatók a homoktövisben, mint például a kalcium, 

a magnézium és a cink. 

 

3.4. A homoktövissel kapcsolatos újabb nemzetközi kutatási eredmények 
 

 Számos kutatócsoport foglalkozott már a homoktövis magjának, bogyójának a 

szuperkritikus szén-dioxidos extrakciójával. Ezen kutatások közül ismertetek néhány 

jelentısebbet, amelyek kutatásom elızményei voltak. 

Yin és munkatársai [25] a különbözı extrakciós paraméterek (nyomás 15-30 MPa, 

hımérséklet 303-318 K, részecske méret 0,4-1,0 mm, CO2 térfogatáram 0,05-0,2 m3/h) 

hatását vizsgálták a homoktövis magolaj hozamára nézve szuperkritikus szén-dioxidos 

extrakció esetén egy közel 1 literes extraktorban. Az extrakciós paraméterek beállításaitól 

függıen a hozam maximumok tartománya 40-55 g/kg között változott a homoktövis magra 

vonatkoztatva, míg n-hexán oldószerrel 52,4 g/kg hozamot értek el. 

Néhány tanulmány a homoktövis mag szuperkritikus extrakciójának numerikus 

szimulációjával foglalkozott [26, 27]. Az egyik esetben az extrakciós töltetre felírt 

anyagmérlegeken alapuló modellt választottak [26]. Ebben a modellben egy illesztendı 

paramétert használtak, még pedig az egyensúlyi állandót az oldószer és a szabad oldhatóanyag 

fázis között. A modellben a homoktövis magolaj extrakciót egy deszorpciós folyamat és egy 

a) b) 
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anyagátadási ellenállás összegeként írták le. Egy másik kutatásban mesterséges 

neuronhálókon alapuló SFE szimulációs rendszert programoztak. A hálózat bemenı változói a 

mőködési paraméterek voltak, úgymint az extrakciós nyomás, hımérséklet és idı, míg a 

kimenı paraméter az olaj hozam volt [27]. Ez volt az elsı alkalom, hogy a homoktövis 

magolaj szuperkritikus extrakcióval történı kinyerését modellezték. 

Stastová és munkatársai [15] az extrakció körülményeinek (nyomás 9,6-27 MPa, hımérséklet 

298-333 K) hatását vizsgálták a homoktövis magjából és bogyójának húsából kinyerhetı olaj 

oldhatóságára és az anyagátadásra nézve. A kísérletek során kapott extrakciós görbék 

kiértékelését egy modell alkalmazásával végezték el, ahol a paraméterek a következık voltak: 

aprítási fok, anyagátadási tényezı a szilárd és fluid fázisban. Azt tapasztalták, hogy a 

hımérséklet emelkedésével nıtt a szilárd fázisú anyagátadási tényezı. 

A szuperkritikus szén-dioxiddal nyert magolaj, egy ehetı, mikroorganizmus és spóramentes 

termék [28]. 
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4. BARÁTCSERJE (VITEX AGNUS CASTUS L.) 
 

4.1. Barátcserje általános leírása 
 

 A barátcserje (Vitex agnus castus L., Verbenaceae család) egy lombhullató 2-3 méter 

magasra növı illatos cserje. Ázsiában a Közép-Kelet, és Európában a Mediterrán régiókban 

ıshonos. Napjainkban világszerte termesztik. Levelei aromás 

illatúak, melyeknek szúnyogőzı hatása van. Virágai lila vagy 

halvány ibolyaszínőek, 10-15 cm-es füzérekben júliustól 

szeptember végéig nyílnak (4-1. ábra). Húsos termése négy 

magot tartalmaz, amelyek szárított 

formában leginkább a feketeborshoz 

hasonlítanak (4-2. ábra). Innen 

eredeztethetı egyik angol nyelvő 

elnevezése a monk’s pepper [29, 30]. 

 

 

 

4.2. A barátcserje gyógyhatásai 
 

Több mint 2500 évvel ezelıtt az egyiptomiak, görögök, majd a rómaiak is már 

használták a barátcserje termését (Agni casti fructus) különbözı nıgyógyászati problémák 

kezelésére [31-33]. Az európai népgyógyászatban, az érett termést a nıi hormonális 

egyensúly beállítására használják és használták, már hosszú idık óta. Az 1950-es évektıl 

számos gyógyászati készítmény alapanyaga és széles körben alkalmazzák a premenstruációs 

szindróma (PMS), ciklikus mellfájás, menstruációs panaszok és vizelettartási problémák 

kezelésére [32]. Az elmúlt évtizedben számos sikeres klinikai vizsgálatot végeztek a 

premenstruációs szindróma kezelésében alkalmazható barátcserje készítményekkel 

kapcsolatban [34-37]. 

 

 

 

4-1. ábra: Barátcserje 
(Vitex agnus castus L.). 

 

4-2. ábra: Barátcserje 
szárított termése 

(Agni casti fructus). 
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4.3. A barátcserje biológiailag aktív komponensei 
 

A barátcserje termése (agni casti fructus) számos bioaktív komponenst tartalmaz. 

Ezek flavonoidok (pl. kaszticin, penduletin, kaempferol), iridoid glikozidok (pl. aukubin, 

agnuzid), terpének (pl. vitexlaktám, rotundifurán), illóolajok (pl. limonén, α-, β-pinén) és 

ketoszteroidok [32, 38-45]. A barátcserje illóolajai hasznosak a menstruációs ciklus 

egyensúlyának fenntartásában [46]. 

 

4-3. ábra: Rotundifurán. 

 

A növény terpénvázas vegyületei közül a diterpének, amelyek négy izoprén egységbıl (C20) 

felépülı molekulák, mint például a rotundifurán (4-3. ábra), dopamin D2 receptor affinitást 

mutatnak. Ezen tulajdonságukon keresztül a diterpének normalizálják a szervezetben az 

ösztrogén és progeszteron mennyiségét, valamint beállítják a megfelelı prolaktin szintet [41, 

44]. A 30 szénatomból felépülı triterpének (hat izoprén egység), mint például a β-amirin és β-

szitoszterin (4-4. ábra), mint fitoszterinek csökkentik a koleszterin szintet mindenféle 

mellékhatás nélkül [47-49]. 

 
 

4-4. ábra: A barátcserje jellemzı fitoszterinjei: a) β-szitoszterin; b) β-amirin. 

 

a) b) 
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A termés jelentıs mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, amelyek közül a növényre 

legjellemzıbb komponens a kaszticin (4-5. ábra), amely antioxidáns és anti-tumor aktivitással 

rendelkezik [50]. 

 

4-5. ábra: Kaszticin. 

 

4.4. A barátcserjével kapcsolatos újabb nemzetközi kutatási eredmények 
 

Nemrégiben farmakológiai kutatások bizonyították, hogy a Vitex agnus castus L. 

kivonatának lipofil frakciója olyan diterpéneket tartalmaz, amelyeknek dopaminerg aktivitása 

van. Ez a lipofil frakció n-hexánnal extrahálható, amely kivonat tartalmazza az aktív 

hatóanyagot. Hoberg és munkatársai [41] 80 g ırölt barátcserje termést extraháltak n-hexán 

oldószerrel turbo extrakcióval és így 7,25 g száraz-extraktot kaptak (hozam (Y) = 9,1 %). Egy 

másik tanulmányban [40] 4 kg barátcserje termést extraháltak 3 x 8 liter n-hexánnal, így 200 g 

kivonatot tudtak kinyerni (Y = 5 %). Két további kísérletsorozatban a Vitex agnus castus L. 

termését elıször petróleuméterrel zsírtalanították, majd ezt követıen extrahálták 90 %-os 

metanollal [33, 51]. Egy – a premenstruációs szindróma (PMS) kezelésérıl szóló – cikkben a 

pacienseknek a Vitex agnus castus L. kivonatát filmtablettaként konfekcionálva adták. Egy 

tabletta 4 mg etanolos (70 % EtOH) száraz-extraktot (E) tartalmazott, amely megfelel 40 mg 

szárított termésnek (D) (a drog : extrakt arány – D/E = 10). Ohyama kutatócsoportja [38] 1 g 

ırölt Agni casti fructus-t (barátcserje termés) extrahált 10 ml etanollal (reflux, 2 h) és így 

0,08-0,1 g kivonatot kaptak az 1 g száraz termésbıl (Y = 8-10 %). A barátcserje 

szuperkritikus szén-dioxiddal történı extrakciójáról nincs ismert szakirodalmi feljegyzés. 
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5. ORBÁNCFŐ (HYPERICUM PERFORATUM L.) 
 

5.1. Orbáncfő általános leírása 
 

Az orbáncfő (Hypericum perforatum L., Hypericaceae család) egy lágyszárú, füves 

cserjés helyeken, erdıszéleken termı, évelı növény (5-1. ábra) [11]. Latin neve a görög hyper 

(felett) és eikon (kép) szavakból tevıdik össze egy régi 

hagyományra utalva, amely szerint vallásos témájú képek fölé 

akasztották, hogy előzzék vele a gonoszt. Az orbáncfő 

Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában honos. Napjainkban a 

mérsékelt éghajlatú területeken világszerte termesztik. 

Széleskörő elıfordulását a természetes élıhelyeken, nagy 

ökológiai tőrıképessége teszi lehetıvé. Az orbáncfő meleg és 

fénykedvelı, szárazságtőrı növény. Szára 50-80 cm magas, 

egyenes, felsı részében dúsan elágazó. Levelei keresztben 

átellenesen állnak, 2 cm hosszú tojásdad alakúak. Az 5-7 cm 

átmérıjő világossárga (arany) virágai júliustól szeptember 

közepéig nyílnak [52, 53]. A növény drogja a virágzás idején vágott és megszárított felsı, 

legfeljebb 40 cm hosszú virágos hajtása, a Hyperici herba. Minıségi elıírásait az MSZ 

19884-1992 közli. A kereskedelemben egyre inkább keresik a virágzó hajtás felsı, maximum 

30 cm-es részébıl készített, hatóanyagban dúsabb drogtípusát [54]. 

 

5.2. Az orbáncfő gyógyhatásai 
 

Az orbáncfüvet már az ısi Görögországban is használták a népgyógyászatban, mint 

gyógynövényt [55]. A hazai népgyógyászatban teáját gyomor és bélfekély, magas vérnyomás, 

emésztési zavarok, belsı és külsı vérzések, vese- és epebántalmak ellen használták és 

használják. Forrázatával külsıleg bırbántalmakat és nehezen gyógyuló sebeket kezelnek. 

Öblögetıként torokgyulladás és fogínysorvadás ellen is használják [11]. A huszadik századra 

ez a növény lett az egyik legjelentısebb gyógynövény [56]. Egy 2004-ben megjelent 

publikáció szerint az orbáncfő a tíz leggyakrabban használt gyógynövény közül a nyolcadik 

volt [57]. Készítményeit fıként étrend-kiegészítıként forgalmazzák [58]. Mint gyógynövény, 

 

5-1. ábra: Orbáncfő 
(Hypericum perforatum L.). 
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az orbáncfő antimikrobiális, antivirális, anti-HIV és gyulladásgátló aktivitással rendelkezik, 

ezenkívül különbözı neurológiai (idegrendszeri) problémák kezelésére használják. Az 

orbáncfő kivonatának hatásosságát az enyhe- és közepes depresszió kezelésében számos 

klinikai kísérlettel bizonyították [52, 53, 55]. Az orbáncfő az egyetlen alternatívája a 

klasszikus szintetikus antidepresszánsoknak az enyhe- és közepes depresszió kezelésében 

[59]. 

 

5.3. Az orbáncfő biológiailag aktív komponensei 
 

A Hypericum perforatum drogja számos, bizonyított biológiai aktivitással rendelkezı 

hatóanyagot tartalmaz. A legtöbb esetben azonban nem emelhetı ki egyetlen hatásos 

komponens a hatóanyag-komplexbıl, hanem az egyes hatóanyagok szinergista módon 

támogatják egymást a gyógyhatás kialakításában. Csak néhány esetben igazolták az egyes 

komponenshez köthetı biológiai aktivitást. A növény virágzó hajtásai naftodiantronokat (5-2. 

ábra) (0,05-0,3 %) (elsısorban pszeudohipericint és hipericint), flavonoidokat (2-4 %) 

(hiperozid, rutin, quercitrin, izoquercitrin, quercetin, amentoflavon, biapigenin, 

procianidinek), floroglucin-származékokat (5-3. ábra) (hiperforin 2-4,5 %, adhiperforin 0,2-

1,8 %), illóolajat (α-, β-pinén, humulén), xantonokat, cserzıanyagokat és fenolkarbonsavakat 

(kávésav, klorogénsav) tartalmaznak [60-63]. 

  

Hipericin: R1 = CH3 Protohipericin: R2 = CH3 

Pszeudohipericin: R1 = CH2OH Protopszeudohipericin: R2 = CH2OH 

5-2. ábra: Az orbáncfő naftodiantron jellegő komponensei. 
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Az orbáncfő két legtöbbet kutatott és legjelentısebbnek tartott hatóanyaga a hipericin és a 

hiperforin. Korábbi tanulmányok szerint a naftodiantronok, mint a hipericin és 

pszeudohipericin felelısek az orbáncfő antidepresszáns aktivitásáért. Ezek a naftodiantronok 

jellemzıek az orbáncfőre nézve, más – ezidáig vizsgált – növénycsoportban nem mutatták ki 

a jelenlétüket. Fıként a virágban és a bimbóban halmozódnak fel [62-64]. Jellemzı diantron 

szerkezetük két antracén váz összekapcsolásával keletkezik. A száraz drogra a hipericinen 

kívül pszeudohipericin és izohipericin jelenléte jellemzı. A friss növényi anyagban 

kimutatható a protohipericin és a protopszeudohipericin is, amelyek a hipericin és a 

pszeudohipericin elıanyagainak tekinthetık és fény hatására ciklizálódnak [65]. 

 

Hiperforin: R = H 

Adhiperforin: R = CH3 

5-3. ábra: Az orbáncfő floroglucin származékai, a hiperforin és adhiperforin. 

 

Újabb kutatások nagyobb hangsúlyt fektetnek a floroglucin hiperforinnak és származékainak, 

amelyek különbözı neurotranszmitter receptorokat gátolnak (inhibeálnak) [52, 66, 67]. A 

floroglucin komponensek, mint a hiperforin és az adhiperforin igen instabilak, oldatban 

érzékenyek a hıre, fényre, levegıre (oxidáció) [62, 68]. 

 

5.4. Az orbáncfővel kapcsolatos újabb nemzetközi kutatási eredmények 
 

A gyógyászatban használt orbáncfő alapú készítmények a Hyperici herba kivonatát 

tartalmazzák. Számos kísérlet során a kutatók etanolt használtak a Hipericum perforatum 

extrakciójára. Öztürk és munkatársai (2007) [55] egy vizsgálat során 50 g orbáncfő drogot 
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extraháltak 50 %-os etanollal 24 órán át 37°C-on. Az így kapott kivonat 0,10 % hipericint és 

pszeudohipericint tartalmazott. Egy másik kutatócsoport 96 %-os etanollal végezte az 

extrakciót és így 0,069-0,075 % hipericin és pszeudohipericin tartalmú kivonatokat nyertek 

[61]. Egy következı kísérletsorozatban Fourneron és munkatársai (1999) [69] száraz orbáncfő 

drogot extraháltak etanollal és acetonnal. Az etanolos extrakt hipericin- és pszeudohipericin- 

tartalmára 0,30 %-ot, az acetonos kivonatéra pedig 0,58 %-ot tudtak visszamérni. A 

szuperkritikus extrakció mőveleti paramétereinek hatását a kivonatok hiperforin-tartalmára 

nézve Römpp kutatócsoportja (2004) [70] vizsgálta. A szuperkritikus szén-dioxiddal végzett 

extrakció során a vizsgált mőveleti paraméterek a következık voltak: nyomás: 90-150 bar, 

hımérséklet: 40-50°C, CO2 áramlási sebesség: 4-12 kg CO2/h, extrakciós idı: 1-5 h. A 

vizsgált tartományokban 90 bar extrakciós nyomás, 3 h extrakciós idı és 120 bar valamint 1 h 

extrakciós idı mellett érték el nagyobb hiperforin tartalmú kivonatot (0 - 35 %). A 

hımérséklet emelkedése negatív hatással volt a hiperforin-tartalomra nézve, mert a 

hımérséklet emelkedése a hiperforin degradációjának növekedéséhez vezetett. Catchpole és 

munkatársai (2002) [67] szuperkritikus szén-dioxidot használtak az orbáncfő extrakciójához 

250 bar-on 40°C-on és 300 bar-on 40 és 50°C-on etanol entrainer hozzáadásával (~10% m/m) 

illetve anélkül. A kapott hozamok 300 bar nyomáson és 40°C hımérsékleten koszolvenssel 

10,72 % és koszolvens nélkül 6,69 % voltak 100 g szárazanyagra vonatkoztatva. A 

visszamérhetı hiperforin-tartalmak pedig szintén 100 g szárazanyagra vonatkoztatva az elızı 

sorrendnek megfelelıen 2,29 % és 2,56 % voltak. Egy másik, szakirodalomban fellelhetı 

publikáció szerint folyadék halmazállapotú szén-dioxiddal (nyomás (p): 80 bar, hımérséklet 

(T): 15°C) majdnem azonos extrakciós hozamot értek el, mint szuperkritikus állapotú szén-

dioxiddal (p=100 bar, T=40°C) [71]. Egy, az elsı kísérletsorozatom befejezése után 

megjelenı kutatásban Glisic és munkatársai (2008) [72] a Hipericum perforatum L. 

szuperkritikus szén-dioxidos extrakcióját 100, 150 és 200 bar nyomáson, valamint 40 és 50°C 

hımérsékleten végezték. A szuperkritikus szén-dioxid nyomás és hımérséklet miatti sőrőség 

változásának (400-800 kg/m3) a hatását vizsgálták az extrakciós hozamra valamint a 

hiperforin- és adhiperforin-tartalomra nézve. A hiperforin tartalom 14,7-19,3 mg/g között 

változott a növényre vonatkoztatva a vizsgált extrakciós nyomás és hımérséklet 

tartományban. 
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6. SHIITAKE GOMBA (LENTINUS EDODES) 
 

6.1. Shiitake gomba általános leírása 
 

Jellegzetes, fokhagymára emlékeztetı íző, vörösbarna, 

közepes termető, fehér húsú, jól szárítható gomba (6-1. ábra). Hazája 

Kelet-Ázsia (Japán, Kína, Vietnam), ahol lomberdıkben, elhalt 

fatörzseken nı. Japánban több mint 2000 éve a szabadban vagy 

kifejezetten erre a célra kialakított épületekben termesztik, a mi 

bükkfánk kelet-ázsiai rokonának (pasaniafa) főrészelt rönkjein. A 

pasaniafa japánul shii, take = gomba, innen származik a gomba 

neve. Japán fontos exportcikke, Európába szárított formában 

szállítják, illetve napjainkban már itt is termesztik. 

Finom, ehetı gomba, íze kissé idegen az európai ember számára. Fontos, az ázsiai 

országokban nagy múltra visszatekintı élelmiszer. Megtalálható számos étrend-kiegészítı 

készítmény összetételében, emellett preventív, illetve gyógyászati célra is alkalmazzák [73, 

74]. 

 

6.2. A shiitake gomba gyógyhatásai 
 

A magasabbrendő, általánosan "kalapos gombák"-ként ismert bazídiumos gombák 

csoportjában, az utóbbi évtizedekben olyan új hatóanyagokat fedeztek fel, amelyek 

gyógyászati alkalmazása egyre növekvıbb jelentıségő [75]. Ezek az anyagok olyan, 

korunkban jelentıs betegségek kezelésében hoztak átütı sikert, mint például a magas 

vérnyomás, a magas koleszterinszint, a különbözı daganatos megbetegedések és az AIDS. A 

klinikai vizsgálatok sok esetben bizonyították egyes, a népi gyógyászatban már régen használt 

gombák gyógyhatását. Ezek közül a gombák közül talán a legfontosabb a shiitake (Lentinus 

edodes), amelyet már a Ming-dinasztia idejében (XIV-XVII. század), mint „életelixírt” 

tartottak számon a kínai orvosok. A gomba gyógyhatásáról az elsı írásos emlék Wu Ri kínai 

orvostól származik (XV. század). Ezt a gombát a Távol-Keleten nagy mennyiségben 

fogyasztják. Újabban Észak-Amerikában és Európában is „csodagombaként” reklámozzák és 

 

6-1. ábra: Shiitake 
(Lentinus edodes). 
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ennek köszönhetıen ezekben az országokban is megkezdték termesztését. Ma már 

Magyarországon is foglalkoznak shiitake termesztéssel, elsısorban export célokra. 

A shiitake gombának a vérlipidszint-csökkentı hatását a hatvanas években fedezték fel japán 

kutatók [76]. Bebizonyították, hogy az 5%-nyi shiitake gombával kiegészített étrend 24–45%-

kal csökkenti a vér koleszterinszintjét, valamint a triglicerid- és foszfolipidszintet. Mivel a 

magas vér-zsírszint egyike a jóléti államokban népbetegségnek számító érrendszeri 

megbetegedések legfontosabb rizikófaktorainak, a felfedezés óriási jelentıségő. A gomba 

koleszterinszint-csökkentı hatóanyaga, az eritadenin [77] (más néven lentizin, vagy 

lentinacin) kémiailag 2(R),3(R)-dihidroxi-4-(9-adenil)-vajsav. 

 A nagygombák gyógyászati alkalmazásának legfontosabb és legújabb eredményei a 

daganatos betegségek elleni küzdelemben születtek [78]. A daganatos betegségek kezelésében 

elsısorban azok a 20–500 ezres mólsúlyú, 1,3 és 1,6 kötéső, β-D-glükánokból álló gomba 

poliszacharidok játszanak fontos szerepet, amelyek a szervezet immunreakcióit erısítik [79]. 

Hatásukra nı a T-limfociták és a T-helper (segítı) sejtek száma, valamint az 

interferontermelés. Az immunstimulánsok hatására a szervezet hatásosan pusztítja a vírusokat 

és a rákos sejteket. Az immunstimuláns hatású gombák között is elsırendő helyet foglal el a 

shiitake. Legfontosabb hatóanyaga, a lentinán nevő poliszacharid [80], egyike a leghatásosabb 

adjuváns vegyületeknek. Egy állatkísérlet során megfigyelték, hogy a lentinán jelentısen 

megnövelte a hepatomás (májsejtrákos) egerek túlélését. A humán rákterápiában gyomor-, 

végbél-, tüdırák, valamint hepatomák, fibroszarkómák és leukémiás megbetegedésekben a 

kemoterápiás kezelések mellett alkalmazták sikerrel [76]. 

 

6.3. A shiitake gomba biológiailag aktív komponensei 
 

A shiitake jelentıs mennyiségben tartalmaz vízoldható poliszacharidokat, amelyek 

közül a lentinán a legfontosabb. A lentinán egy hosszú szénláncú homogén (1,3)-β-D-glükán 

polimer, amelyhez 2-β-1,6-glükopiranozid csoport kötıdik minden 5β-1,3 pozícióban (6-2. 

ábra) [81]. Ismert az úgynevezett antitumor pozitív lentinán térszerkezete is, amely egy 

hármas helikális struktúra (6-3. ábra) [82]. 
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6-2. ábra: A lentinán primer struktúrája. 

 

 

6-3. ábra: A lentinán „triple helical” térszerkezete. 

 

A lentinán 1987-ben a kemoterápiás szerek mellett a tíz leggyakrabban használt 

adjuváns készítmény között volt Japánban, a rosszindulatú daganatos megbetegedések 

kezelésében. Ezenkívül alkalmazzák hepatitis és HIV fertızések esetén is. A lentinán 

hatásmechanizmusa feltételezhetıen az, hogy fokozza az interleukinok és interferonok 

bioszintézisét, valamint felszabadulását. Ezek az anyagok (interleukinok, interferonok), 

alapvetı szerepet töltenek be az immunrendszer szabályozásában, megfelelı mőködésében. 

Ezenkívül a lentinán aktiválja az 1-es és 2-es típusú T-helper sejteket, valamint a NK (natural 

killer - ölı) sejteket, ugyanakkor nincs hatása a B illetve T szupresszor sejtekre. Továbbá, 

valószínősíteni lehet, hogy gátolja azon karcinogén anyagok képzıdését, amelyek nitrátok és 

bizonyos élelmiszerek együttes jelenlétekor keletkeznek. 
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A shiitake tartalmaz továbbá fehérjéket és fehérjeszármazékokat, ciklikus kéntartalmú 

vegyületeket (lentionin - jellegzetes szag, antibiotikus és véralvadás gátló hatás), purinvázas 

alkaloidokat (eritadenin - koleszterinszint csökkentı, lentizin, lentinacin), oligopeptideket 

(lentinsav, leetin), poliineket, aminosavakat (fenilalanin, glicin, hisztidin, arginin, izoleucin, 

metionin, stb.), ásványi anyagokat (K, P, Ca, Cu, Mn, Zn), vitaminokat, enzimeket, 

vízoldékony lignint [83, 84]. A nyers gomba illata nem annyira erıteljes, azonban ha szárítjuk 

és/vagy aprítjuk a gombát, akkor lehet igazán érezni a jellegzetes kénes szagot. A gomba 

karakteres illatához jelentısen hozzájárul a lentionin, amely az elsıként azonosított ciklikus 

kéntartalmú aromakomponense a shiitake gombának. A lentionin és a gomba egyéb ciklikus 

kéntartalmú aromakomponensei a γ-glutamil-cisztein szulfoxid származékának a 

konverziójával keletkeznek. Két enzim felelıs ezért az átalakulásért, az egyik a γ-glutamil 

transzpeptidáz, a másik pedig a cisztein szulfoxid liáz. Megfigyelték, hogy száraz shiitake 

gombában a lentionin kialakulását a pH és a hımérséklet jelentısen befolyásolta [85]. 

 

6.4. A shiitake gombával kapcsolatos újabb nemzetközi kutatási eredmények 
 

Kínai kutatók nemrégiben vizsgálták annak a lehetıségét, hogy a lentinánnak, mint a 

shiitake gomba legjelentısebb poliszacharidjának antivirális aktivitása növelhetı-e azáltal, 

hogy a molekulát szulfatálják [75]. A kísérlethez a lentinánt úgy nyerték ki a gombából, hogy 

a nyersanyagot víz hozzáadásával megfızték (autoklávozták), majd a fızetbıl etanol 

hozzáadásával kicsapták a lentinánt. Az így kinyert lentinánt tovább tisztították, majd 

szulfatálták. Kutatásaik során azt figyelték meg, hogy a módosított lentinán antivirális hatása 

jobb volt, mint a nem módosítotté. Így arra a következtetésre jutottak, hogy a szulfátos 

módosítás fokozza a lentinán antivirális aktivitását. Egy másik tanulmány [86] a shiitake 

antibakteriális hatásával foglalkozik. A vizsgálatokhoz használt extraktokat a következı 

képpen készítették el. Elıször a szárított shiitake gombából 200 g-ot egy éjszakán keresztül 

4°C hımérsékleten 300 ml vízbe áztattak. A nedves shiitakét ezután 1600 ml kloroformmal 

kevertették 4°C-on egy éjszakán át. Ezt követıen szőréssel, centrifugálással elválasztották 

egymástól a kloroformos oldatot és a fel nem oldódott részeket. A kloroformos oldatot ezután 

csökkentett nyomáson bepárolták és így 876 mg világossárga olajat kaptak, amit elneveztek 

kloroformos extraktnak. A korábban elválasztott fel nem oldódott részt eközben 1000 ml 

vízzel extrahálták (kevertetés egy éjszakán át, 4°C-on). Az oldatba nem vihetı részeket ezután 

végleg eltávolították, a vizes oldatot pedig vákuum-bepárlással 200 ml-re töményítették. Az 
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így elıkészített vizes oldatot 3 x 200 ml etil-acetáttal extrahálták. A szerves fázist 

elválasztották a vizes fázistól, majd bepárolták, így egy 114 mg-nyi világossárga kivonatot 

kaptak, amelyet etil-acetátos extraktnak neveztek el. A maradék vizes fázist liofilizálták, majd 

szuszpendálták vízben, így kapva a vizes extraktot. A vizsgálatok során mindhárom kivonat 

mutatott antibakteriális hatást, azonban míg a kloroformos és etil-acetátos kivonatok 

antibakteriális hatása relatíve hıstabil, addig a vizes extrakté nem. Antimikrobiális és 

antioxidáns vizsgálatokhoz a shiitake kivonatait hagyományos oldószeres és szuperkritikus 

extrakcióval készítették el Kitzberger és munkatársai [87]. A száríttott por alakban 

rendelkezésre álló shiitake gomba 100 g-ját hat napon keresztül etanolba áztatták. Az etanolos 

oldatot 10 %-ra töményítették be, majd ezt az extraktot osztották szét három részre és azokat 

egyenként n-hexán, diklórmetán és etil-acetát oldószerekkel extrahálták. A kapott hozamok az 

elızı sorrendnek megfelelıen 1,25 %, 0,2 % és 0,1 % (w/w) voltak. Szuperkritikus extrakció 

során volt olyan kísérlet ahol csak tiszta szén-dioxidot használtak oldószerként és volt ahol 

entrainert is adtak a rendszerhez. A csak szén-dioxid oldószert felhasználó kísérletek során az 

extrakciós hımérsékletek 30, 40 és 50°C voltak az extrakciós nyomást pedig 150 és 300 bar 

között változtatták. Koszolvensként három különbözı oldószert használtak a szén-dioxid 

mellett, különbözı koncentrációkban. Etanol esetén 5 %, 10 % és 15 % (w/w), diklórmetán 

esetén 10 %, 15 % és 20 % (w/w), etil-acetát esetén pedig 15 %-t (w/w) alkalmaztak. Ezen 

kísérletek során a beállított extrakciós paraméterek, a nyomás és a hımérséklet 200 bar és 

40°C voltak. A kapott hozamok így 3,8-1,0 % között voltak. A legjobb hozamot 15 % etanol 

koszolvens hozzáadásával érték el. A különbözı kivonatok antioxidáns aktivitását DPPH 

(2,2-difenil-1-pikril-hidrazil-hidrát) módszerrel értékelték ki, és az eredményeket a Folin-

Denis módszerrel meghatározott összes fenol tartalommal hasonlították össze. Az 

antimikrobiális vizsgálatokhoz négy baktérium és egy gombatörzset használtak. Az 

antioxidáns aktivitás vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a legjobb IC50 értéke az etil-

acetátos és a szuperkritikus szén-dioxiddal 40°C-on, 200 bar nyomáson, 15 % etanol 

hozzáadásával extrahált kivonatoknak van. Ezenkívül csak a szuperkritikus kivonatok 

mutattak antimikrobiális aktivitást a Micrococcus luteus és a Bacillus cereus fajokkal 

szemben. Ugyanez a kutatócsoport [88] publikálta a shiitake szuperkritikus extrakcióját 30-

50°C és 150-350 bar mőveleti paramétereket alkalmazva, és az extrakció modellezését. 
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CÉLKIT ŐZÉSEK 
 

Munkám célja gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas növényi 

hatóanyagok kinyerése volt. Az értékes, biológiailag aktív komponenseket, fıként hazánkban 

is honos gyógynövényekbıl (homoktövis /Hippophae rhamnoides L./, barátcserje /Vitex 

agnus castus L./, orbáncfő /Hypericum perforatum L./) és egy, már Magyarországon is 

elterjedıben lévı és egyre több helyen beszerezhetı távol-keleti gombából (shiitake /Lentinus 

edodes/) nyertem ki. Célom volt, hogy az extrakciót szuperkritikus szén-dioxiddal végezzem, 

amelynek környezetterhelése jóval kisebb mértékő, mint a hagyományosnak mondható 

szerves oldószeres technikáké. Kísérleteim során el kívántam végezni a növények 

szuperkritikus extrakcióját, valamint hagyományos oldószeres extrakcióját, majd a kapott 

hozameredmények összehasonlítását. Célul tőztem ki a szuperkritikus extrakció mőveleti 

paramétereinek optimalizálását az adott növény és hatóanyag esetén, a kivonatok analitikai 

vizsgálatainak eredménye alapján. Ezenkívül fontosnak tartottam, az együttmőködést egy 

ipari partnerrel, aminek a célja az volt, hogy közösen étrend-kiegészítı, gyógyhatású, illetve 

kozmetikai célú termékeket állítsunk elı a vizsgált növényekbıl és kivonataikból, amely 

termékek hatósági engedélyeztetési (notifikációs) eljárás után, a gyógyszertárak és herbáriák 

polcaira kerülhetnek. 
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7. FELHASZNÁLT ANYAGOK  
 

A vizsgált növényi anyagokat különbözı magyarországi cégek szállították. A 

barátcserje, orbáncfő és shiitake gomba mintákat a Gradiens Kft-tıl, míg a homoktövis 

mintákat a Bio-Drog Berta Kft-tıl kaptam, nyers illetve szárított formában. A kapott növényi 

minták különbözı méretőre aprítva álltak a rendelkezésemre. A homoktövis törköly minta 

szárított állapotban a bogyó préselés utáni maradékát tartalmazta, a barátcserje termése 

szárított bogyó formában, az orbáncfő drog 1-2 cm-es darabokra aprítva, a shiitake gomba 

egyrészt szárítva, nagyobb (2-3 cm) darabokban, valamint nyersen (kalap és tönk) állt 

rendelkezésemre. Az extrakciós vizsgálatok elıtt a növényi részeket az extrakcióhoz 

megfelelınek ítélt nedvességtartalmú és átlagos szemcsemérető állapotba hoztam. 

A hagyományos oldószeres eljárásokhoz az oldószereket (n-hexán, etil-acetát, 2-

propanol, etanol (96 % v/v)) a Reanal Kft-tıl vásároltam. A kísérletek során felhasznált 

valamennyi oldószer szerepel az Európai Unió által, az élelmiszeriparban engedélyezett 

oldószerek listáján [89]. 

A szuperkritikus extrakcióhoz felhasznált szén-dioxidot, amely élelmiszeripari 

minıségben (995 g/kg tisztaságban) állt rendelkezésemre, a Linde Gáz Magyarország Zrt-tıl 

vásároltam. 

Az extrakciók során kapott kivonatok analitikai vizsgálata során felhasznált 

standardokat, mint β-karotin, β-szitoszterin, urzolsav, α-tokoferol, β-tokoferol, γ-tokoferol, δ-

tokoferol, β-amirin, α-pinén, β-kariofillén, limonén, 1,8-cineol, transz-β-farnezen, α-

humulén, hipericin, hiperforin, a Merck, Chroma Dex, illetve a Sigma-Aldrich cégektıl 

szereztem be. 
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8. ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  
 

8.1. Aprítás, darabolás 
 

A növényi mintákat, egy szállítástól eltekintve, minden esetben szárítva kaptam. A 

szárított növényi részeket az extrakciót megelızıen kalapácsos darálón aprítottam. Az 

aprításhoz minden esetben 1 mm-es lyukátmérıjő rostát használtam. Az átlagos szemcseméret 

eloszlás meghatározása céljából az aprított száraz növényi anyag (drog) szuperkritikus 

extrakciós maradékát szitáltam. Ez azért történt így, mert a kiindulási friss aprított drog zsíros, 

illetve olajos részecskéi könnyen összetapadhattak. A szita-analízissel kapott eredményeket 

Statistica® szoftverrel értékeltem ki, a Rosin-Rammler-Bennett (RRB) szemcseméret eloszlás 

modell paramétereinek meghatározásához. Azért az RRB modellt választottam, mert 

elfogadottan alkalmas számos különbözı aprított anyag átlagos szemcseméretének 

meghatározására [90]. A modell szerint a szitamaradvány (adott d mérető szitán fennmaradó 

hányad) a következı függvénnyel (3) írható le: 
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ahol R szitamaradvány-összeg (%); 

 d szemcseméret (mm); 

 d0 jellemzı szemcseméret (mm), amelyhez R = 36,8 % szitamaradék tartozik; 

 n egyenletességi tényezı (-). 

A növényi mintákat a jellemzı szemcsemérettel (d0) és az egyenletességi tényezıvel (n) 

jellemeztük. 

Egyetlen esetben, a shiitake gomba egy feldolgozása során a nyers (nem szárított) 

gombát GAM Ideal típusú élelmiszeripari darálón aprítottam. A daráló két éles késsel 

rendelkezett, amelyek egymással ellentétes irányban állva 180°-os szöget zárnak be. A nyers 

gombát igen apró (~ 2 x 3 x 1 mm) lapocskákra, szinte pépesre darabolták fel a kések. 
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8.2. Szárazanyag-tartalom meghatározás 
 

A szárazanyag-tartalom meghatározást az 5. kiadású Európai Gyógyszerkönyv 

(5th edn., European Pharmacopoeia) 2.8.16-os fejezetében leírt módszer szerint végeztem. 

Ennek a menete a következı volt. Kristályosító csészébe 10-15 g meghatározandó anyagot 

mértem, majd 105°C-os szárítószekrénybe helyeztem, és legalább 3 órán keresztül, 

tömegállandóságig szárítottam. Több párhuzamos minta eredményét átlagolva kaptam meg a 

tényleges szárazanyag-tartalmat. 

 

8.3. Illóolaj extrakció, vízgız-desztillációval 
 

A drogok illóolaj-tartalmát a vízgız-desztilláció során nyert illóolaj térfogatából 

határoztam meg. A mérést Chlevenger feltéttel ellátott vízgız-desztillációs készülékben 

végeztem az 5. kiadású Európai Gyógyszerkönyv (5th edn., European Pharmacopoeia) 2.8.12. 

fejezetének elıírásai szerint. A készülék 2 literes gömblombikból és az ehhez üvegcsiszolattal 

csatlakozó desztilláló feltétbıl állt. A gömblombikba elıírt mennyiségő aprított drogot 

mértem be, majd az elıírt mennyiségő vízzel feltöltöttem. A mérıcsıbe annyi vizet engedtem, 

amíg az a desztilláló lombikba el nem kezdett visszafolyni. A desztillált illóolaj a mérıcsı 

felsı bıvülı részében győlt össze, elválva a vizes fázistól. Az illóolaj térfogatát a mérıcsıbe 

való leengedés után lehetett leolvasni. A mérésekbıl adott minta esetén 3-3 párhuzamos 

mérést végeztem. A minták illóolajtartalmát a 105°C-on szárított drog 100 grammjára 

vonatkoztatva, g-ban fejeztem ki. 

 

8.4. Laboratóriumi Soxhlet-extrakció 
 

A laboratóriumi Soxhlet-extrakciót az ISO 659 standard módszer elıírásai alapján 

végeztem. A laboratóriumi Soxhlet-extrakciós készülékbe körülbelül 20 g drogot és 200 ml 

szerves oldószert töltöttem. Olajfürdın melegítve mindaddig refluxáltattam az oldószert, amíg 

a szivornyán lecsurgó oldószer színe újra színtelen nem lett. Az extrakciós folyamat teljesen 

17-19 óra alatt ment végbe. Az extrakció befejeztével az oldószert vákuum-desztillációval 

(p~200 mbar) hajtottam le. A desztilláció mindaddig folyt, amíg az oldószer szaga a 



ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

44 
 

kivonatban érezhetı volt. A méréseket n-hexán, etil-acetát, 2-propanol és etanol (96 % v/v) 

oldószerekkel végeztem.  

Mindegyik oldószer esetén 3-3 párhuzamos mérést végeztem, majd ezekbıl 

szárazanyagra vonatkoztatott hozamokat számoltam. 

 

8.5. Félüzemi Soxhlet-extrakció 
 

Az extrakciót a következı eljárásmód szerint végeztem (8-1. ábra). 

 

8-1. ábra: Félüzemi Soxhlet extraktor folyamatábrája. 

 

 Az extrakció kezdetén kb. 100 ml oldószerrel megnedvesítettem az extraktor (A) alján 

rögzített szőrıvásznat. Ezután 1 kg drogot áztattam 1 liter oldószerbe, majd a saválló acélból 

készült duplikált, 6 bar nyomásig terhelhetı extraktorba töltöttem. További két-két liter 

oldószert töltöttem az extraktorba és az üstbe (B). Ezután lezártam az extraktort és az üstöt. 

Az üst köpenye gızzel főthetı, amelynek szabályozásával a kívánt értéken tudtam tartani a 

drogra csorgó oldószer áramot. A főtés megindulása után hamarosan megindult a desztillátum 

árama a vízhőtéses kondenzátorból (C). A lecsorgó oldószer keresztülfolyt a drogon és 

kioldotta belıle a számára oldható komponenseket. Innen az oldott komponensekben feldúsult 
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oldószer visszakerült a forraló üstbe, ahol regenerálódott. Így a mintából extrahált anyag az 

üstben győlt és töményedett. A főtés megindulása után néhány perccel mintát vettem az 

extraktor alján az extraktumból egy letárázott gömblombikba, valamint meghatároztam a 

lecsorgó desztillátum térfogatáramát, ezenkívül lejegyeztem a hımérsékletet az extraktorban, 

ami 35-55°C között változott az extrakciók során. Az extraktorból vett kb. 25 ml mintáról az 

oldószert vákuum-desztillációval (p~200 mbar) hajtottam le. A desztillációt mindaddig 

folytattam, amíg az oldószer szaga érezhetı volt, és ekkor megmértem újra a tömegét, amibıl 

az egyes minták koncentrációja, majd a hozam számolható volt. Ezt félóránként 

megismételtem mindaddig, amíg a minta koncentrációja nem csökkent tovább, tartósan (2-3 

mintavétel során) 0,1 % alatt maradt. 

A leállás lépései: az átfolyó vezeték csapját illetve a kondenzátor és az extraktor közötti 

csapot elzártam, a kondenzált desztillátumot egy mérıhengerbe győjtöttem, elzártam a főtést. 

Miután a rendszer lehőlt, a tartályfedél egyik nyílásán keresztül inert gázt (szén-dioxidot) 

fúvattam át az extraktoron (nyomás alatt), a szőrlet teljes lehajtása, illetve a maradék drog 

tömörítése céljából. Az extraktor tetejének eltávolítása után kivettem az oldószeres maradék 

drogot, és ezt is visszamértem. Majd az üstben összegyőlt koncentrátumot eresztettem le és 

megmértem a tömegét. A sőrítmény mennyisége, szárazanyag-tartalma; a bemért drog 

mennyisége, szárazanyag-tartalma; valamint a szőrlet mennyisége és szárazanyag-tartalma 

segítségével meghatároztam az extrakciós hozamot. A beadagolt összes és elvett összes 

anyagmennyiségbıl, pedig számolható az anyagmérleg hibája, aminek legjelentısebb oka a 

nagyfokú oldószerpárolgás lehet. Ennek értéke 5-7 %-nak adódott. 

 

8.6. Szuperkritikus extrakció 
 

A szuperkritikus extrakciót az egykori Vegyipari Mőveletek Tanszék (ma: Kémiai és 

Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék) által kifejlesztett, majd többször módosított félüzemi 

nagynyomású berendezésben vizsgáltam (8-2. ábra). Az extraktor, amelyet az ausztriai 

NATEX cég tervezett és gyártott, szakaszos mőködéső, maximum 500  bar nyomáson és 

200°C-on üzemeltethetı 5 liter térfogatú, savállóacélból készült tartály. Az extrakcióhoz 

felhasznált szén-dioxid, folyékony halmazállapotban, kb. 60-65 bar nyomáson, a 

kereskedelmi forgalomban kapható palackokban állt rendelkezésre. 
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(1) CO2 tároló tartály (4) melegítı hıcserélık 

(2) hőtı hıcserélık (5) extraktor 

(3) szivattyú (6) szeparátorok 

8-2. ábra: Félüzemi mérető szuperkritikus extrakciós berendezés. 

 

A darált, szárított növényi mintát az extraktor töltettartó betétcsövébe mértem (700 - 

1000 g). A henger alakú fémbetét két végét szőrıvászon és fém szőrılapok határolják. Az 

oldószertároló tartályt feltöltöttem szén-dioxiddal, majd hőtött vezetéken keresztül az 

extraktorba tápláltam, adagolószivattyú segítségével, amely biztosította az elérni kívánt 

extrakciós nyomást (pE), miközben az extraktor köpenyében levı csıkígyón keresztül 

beállítottam a megfelelı extrakciós hımérsékletet (TE). Egy Micro Motion RFT 9729 digitális 

mérımőszer segítségével mértem a szén-dioxid tömegáramát, ezenkívül az oldószer 

áthaladása során mértem a következı paramétereket: hımérséklet (°C), sőrőség (kg/m3), 

össztömeg (kg). A CO2 specifikus tömegárama a mérések során 6-7 kg CO2/h kg drog volt. 

A már szuperkritikus állapotban lévı oldószer áthaladva a tölteten, kioldotta a benne található 

oldható komponenseket. Az extraktorból az oldatot az elsı szeparátorba vezettem, amely elıtt 

egy nyomáscsökkentı szelep és egy hıcserélı volt beépítve a rendszerbe. Az elsı szeparátor 

után egy újabb nyomáscsökkentı szelepet és hıcserélıt követıen található a második 

szeparátor. A két szeparátornak akkor van jelentısége, ha a drogból kinyert extraktumot 

frakcionálni szeretnénk. Ez úgy lehetséges, hogy a szeparátorok nyomás és hımérséklet 

paramétereit a megfelelı értékre állítjuk. A frakcionálás úgy történik, hogy az elsı 
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szeparátorban a nyomást (pSZ1) 80 bar-ra állítom, így itt kiválnak az oldószerbıl a relatíve 

nagy moltömegő anyagok, mint például zsírsavak és monoésztereik, viaszok és színezékek 

(pigmentek). Ezután a második szeparátorban (pSZ2=20 bar) válnak el az oldószertıl a kisebb 

moltömegő komponensek, mint az illóolajok, mono- és szeszkviterpének. Amennyiben az 

elsı szeparátor kis nyomás (pSZ1 = 40 bar) és hımérséklet (TSZ1 = 10-15°C) paraméterekkel 

üzemel, az oldószer ezen a nyomáson már nem képes az oldott anyagokat oldatban tartani, így 

ezek mindegyike már az elsı szeparátorban kiválik, az oldószertıl könnyen elválaszthatók 

lesznek. A szeparátorok hımérsékletét termosztáttal, nyomását nyomásszabályzó szelepekkel 

biztosítottam. A szeparátorok után a gáz egy hıcserélın és nyomáscsökkentı szelepen 

keresztül egy utószeparátorba áramlik. Nyitott üzemmódban a CO2 egy gázórán keresztül a 

légkörbe kerül, miközben mérhetı a térfogatárama. Zárt üzemmódban a gáz az 

utószeparátorból egy hıcserélın keresztül kondenzálódik és egy elıszeparátoron keresztül a 

cseppfolyós CO2-os tartályba folyik vissza. A szeparátorban összegyőlt extraktumot 

körülbelül egy órás intervallumokban elvettem, és megmértem a tömegét. Az extrakciót addig  

folytattam amíg az 1 órás intervallum alatt a szeparátorban összegyőlt, majd onnan elvett 

extraktum mennyisége 1 kg szárazanyagra vonatkoztatva kevesebb volt mint 1 g. Az 

extrakciók teljes ideje 

az extrahált növényi 

anyagtól és a beállított 

extrakciós 

paraméterektıl 

függıen 4-7 óra között 

változott. 

 A bemért drog 

szárazanyag-tartalma 

és a kinyert termék 

mennyiségének 

ismeretében 

számítottam ki a 

hozamokat. 

Egy másik nagy-

nyomású szivattyúval 

(3) a szuperkritikus 

oldószerhez segédoldószer (entrainer) keverhetı (8-3. ábra). Az entrainer tartályból (7) a 

 

(1) CO2 tároló tartály (5) extraktor 

(2) hőtı hıcserélık (6) szeparátorok 

(3) szivattyúk (7) entrainer tartály 

(4) melegítı hıcserélık (8) keverı 

8-3. ábra: Entrainer adagolóval módosított félüzemi 

szuperkritikus extrakciós berendezés. 
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szivattyú egy az extraktor elıtt elhelyezett oszlopba nyomja be a koszolvenst, ahol 

összekeveredik a szén-dioxiddal, így az extraktorba szuperkritikus állapotú oldószerkeverék 

lép be. 

 

8.7. Vizes extrakció 
 

A vizes extrakciót csak a shiitake gomba értékes komponensének a lentinánnak a 

kinyerésére használtam. A gomba vizes extrakcióját egy MA5401 típusú autoklávban 

végeztem el. Az extrakcióhoz használt víz, a gomba saját nedvességtartalma volt. A mővelet 

elıtt a nyers gombát aprítani kellett. Ez egy GAM Ideal típusú élelmiszeripari darálón történt. 

Az így megkapott gomba aprítékból, 1 kg-nyi mennyiséget, az autokláv edényébe mértem. 

Ezek után az aprítékot tartalmazó edényt behelyeztem az autoklávba. Külön vizet nem adtam 

a rendszerhez, mivel a gombában lévı nedvességtartalom bıven elegendı volt az 

extrakcióhoz. Az extrakció hımérsékletének és nyomásának szabályozása egy Labormix, 

HAGA KD48B típusú szabályozó berendezés segítségével történt Az extrakció 105°C-on, 

1,2 bar nyomáson 30 percig tartott. Lehőlés után préseléssel elválasztottam egymástól a 

gomba rostjait és a levét. Így az 1 kg gombát két frakcióra bontottam szét. A présléhez azonos 

mennyiségő 96 %-os etanolt adtunk. Az alkohol hatására, fehéres-szürke színő, sőrő 

pókhálószerő anyag vált ki a préslébıl. Ez az úgynevezett lentinános fázis, amely az értékes 

lentinánt tartalmazza. 

 

8.8. Kivonatok összetételének analitikai meghatározása 
 

8.8.1. ββββ-szitoszterin és urzolsav meghatározása vékonyréteg kromatográfiával és 
denzitometriával 

Mintaelıkészítési lépésként, a homoktövis kivonatok 50 mg-ját 10 ml triklórmetánban 

(kloroform) oldottuk fel, majd az így kapott oldatokból 30-30 µl-t vittünk fel a réteglapra. 

Referenciaanyagként β-szitoszterin, illetve urzolsav 125 mg/l-es metanolos oldatát 

használtuk. A kalibrációs sorhoz felhasznált mennyiségek β-szitoszterin esetén 6, 10, 20 és 

30 µl, urzolsav esetén 3, 5, 10 és 15 µl voltak. A vizsgálat során a mozgófázis n-hexán/aceton 

8:2 (v/v) arányú elegye volt, az állófázis pedig szilikagél réteglap (DC-Alufolien Kieselgel 60 

GF254; Merck, Darmstadt, Németország). Elıhívószerként 0,5 ml ánizsaldehid, 10 ml ecetsav, 

80 ml metanol és 5 ml tömény kénsav elegyét használtuk. Futtatás után a réteglap felületét 
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vékonyan befújtuk az elıhívószerrel, majd ezt követıen 5-8 percre 100°C-os 

szárítószekrénybe tettük. A színstabilitás elérése érdekében a lemezt 1 órára sötétkamrába 

helyeztük. 

A kapott foltok intenzitásának kiértékelését CHR-SCAN OE 540 denzitométerrel végeztük. 

(Chemotron Rt., Budapest, Magyarország). A mérés λ = 548 nm hullámhosszon történt. 

 

8.8.2. Karotinoidok meghatározása UV-Vis spektrofotometriával 
A mérés kiértékeléséhez β-karotin triklórmetánnal készített 2,5-10 mg/l-es standard 

oldatainak segítségével kalibrációs görbét vettünk fel. A mintaelıkészítés során a homoktövis 

kivonatok 50-50 mg-ját oldottuk fel 10-10 ml triklórmetánban. Az így elıkészített oldatokat 

használtuk fel a mérésekhez, amelyeket a HELIOS Beta UV-Visible spektrofotométerrel 

(Thermo Electron Co., Waltham, MA, USA) végeztünk. A mérések λ = 459 és 487 nm 

hullámhosszokon történtek. 

 

8.8.3. Tokoferolok meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával 
A tokoferolok minıségi és mennyiségi meghatározását az ISO 9936:1997 [91] HPLC-

s módszer szerint végeztük. Mintaelıkészítésként 250 mg homoktövis kivonatot oldottunk fel 

25 ml n-hexánban. Az így elıkészített oldatokból 10-10 µl-t injektáltunk egy Nova-Pak 

szilika oszlopra (150 mm x 3,9 mm, 4 µm; Waters, Milford, MA, USA). Eluensként n-

hexán/tetrahidrofurán 99:1 (v/v) arányú elegyét használtuk 1 ml/perces áramlási sebességgel. 

Az oszlopot 30°C-on temperáltuk, és szobahımérsékleten injektáltunk. A detektálást Waters 

474-es fluoreszcens detektorral végeztük (gerjesztési hullámhossz: 295 nm; emissziós 

hullámhossz: 330 nm). A tokoferolok minıségi azonosítása külsı sztenderdek segítségével 

történt. Egy vizsgálat 18 percig tartott. 

 

8.8.4. Illóolaj összetétel meghatározása vékonyréteg kromatográfiával és 
gázkromatográfiával 

A gázkromatográfiás vizsgálatokhoz, a hagyományos vízgız-desztillációs eljárással 

kapott barátcserje illóolaj mintából 3 µl-t 2 ml kloroformban feloldottunk, majd ebbıl az 

oldatból 0,4 µl-t injektáltunk a készülékbe. A barátcserje illóolajban gazdag SFE kivonatból 

20 mg-ot kellett feloldani 2 ml kloroformban, majd ebbıl az oldatból 0,4 µl-t injektáltunk a 

készülékbe. A használt gázkromatográfiás készülék egy FID detektorral ellátott Fisons GC-

8000 (Fisons Plc., Ipswich, UK) volt, egy DB 1701 kapilláris kolonnával (30 m hosszú, 
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0,32 mm belsı átmérıjő, 0,25 µm vastagságú filmmel) (Agilent Technologies, Santa Clara, 

CA, USA). A kolonna hımérsékletprogramja a következı volt: 2 percig 60°C-on izoterm 

körülményeket biztosítottunk, majd ezt követıen 8°C/min felfőtési sebességgel 230°C-ig 

főtöttük, majd 5 perces hıntartás következett 230°C-on. Az injektor hımérséklete 200°C, a 

vivıgáz nitrogén (áramlási sebesség: 6-8 ml/min) volt. A komponenseket külsı standardok 

használatával azonosítottuk. 

 

8.8.5. Diterpének meghatározása vékonyréteg kromatográfiával és denzitometriával 
A szuperkritikus szén-dioxiddal, n-hexánnal és 96 %-os etanollal kinyert barátcserje 

minták diterpén-tartalmát VRK denzitometriával határoztuk meg. Mintaelıkészítésként, a 

kivonatok 50 mg-ját 10 ml ciklohexánban oldottuk fel. Az így elıkészített minták 5-5 µl-ét 

vittük fel a réteglapokra. Referencia-anyagként rotundifurán 0,88 g/dm3-es kloroformos 

oldatát vittük fel 1, 3, 5, 7 és 10 µl-es mennyiségekben a réteglapokra. Állófázisként szilika-

gél réteglapot (DC-Alufolien Kieselgel 60 GF254, Merck & Co., Inc., Darmstadt, 

Németország), mozgófázisként pedig, benzol/etil-acetát 95:5 (v/v) arányú elegyét használtuk. 

Elıhívószerként tömény kénsavat használtunk. A kénsavval bepermetezett, kifuttatott 

réteglapokat 2-3 percre 105°C-os szárítószekrénybe tettük. A foltintenzitásokat CHR-SCAN 

OE 540 denzitométerrel (Chemotron Inc., Budapest, Magyarország) értékeltük ki λ = 548 nm-

en. 

 

8.8.6. Triterpének meghatározása vékonyréteg kromatográfiával és denzitometriával 
Annak érdekében, hogy a triterpén meghatározás számára zavaró komponenseket 

eltávolítsuk, a következı mintaelıkészítési lépéseket kellett elvégezni. A szuperkritikus szén-

dioxidos barátcserje kivonatokból 1 g-ot, a n-hexános kivonatból 0,1 g-ot a 96 %-os etanolos 

kivonatból pedig 0,4 g-ot oldottunk fel 10 ml kloroformban. A feloldott kivonatokat 2 órán 

keresztül 5 %-os etanolos KOH oldattal refluxáltattuk, majd lehőlés után 1 %-os ammónium-

szulfáttal kevertük össze. Ezután a már feloldott és refluxáltatott mintákat 3 x 30 ml majd 

2 x 20 ml dietil-éterrel extraháltuk. Az egyesített dietil-éteres frakciókat desztillált vízzel 

mostuk, majd Na2SO4-on vízmentesítettük. Az éter elpárologtatása után a mintákat 10 ml 

kloroformba oldottuk vissza. Két triterpént, a β-amirint és a β-szitoszterint használtuk 

standardként, amelyekbıl 10-10 mg-ot oldottunk fel 10-10 ml kloroformban. A 
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denzitometriás berendezés egy Shimadzu CS-930 volt, amellyel a kiértékelést λ = 600 nm-en 

végeztük. 

 

8.8.7. Kaszticin meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával 
Egy HPLC-s módszert dolgoztunk ki a barátcserje kivonatok kaszticin-tartalmának 

meghatározására. Mintaelıkészítésként közel 1 g kivonatot oldottunk fel 50 ml metanolban 

ultrahangos fürdı segítségével. Ezt szőrıpapíron keresztül választótölcsérbe szőrtük, majd 

50 ml desztillált vizet adtunk hozzá. Miután a metanolos oldatot a vízzel jól összekevertük, 

2 x 50 ml kloroformmal ráztuk ki az emulziót. Az alsó, kloroformos frakciókat egyesítettük, 

majd Na2SO4-on keresztül vízmentesre szőrtük. A kloroformot vákuum-desztillációval 

távolítottuk el, majd a szárazra párolt mintánkat 10 ml metanolba oldottuk vissza. Pontosan 

20 µl mintaoldatot injektáltunk egy Nucleosil 100 RP-C18 oszlopra (125 mm x 4 mm, 10 µm, 

Tracer C17935). A HPLC-s rendszer a következı egységeket foglalta magába: Merck Hitachi 

L-6000 A Pump, D-7500 Integrator (Merck & Co., Inc, Darmstadt, Németország). Eluensként 

acetonitril / víz 40/60 (v/v) arányú elegyét használtuk 0,8 ml/min térfogatárammal. Az 

oszlopot 25°C-ra temperáltuk. A detektálást UV detektorral (Merck Hitachi L-4250 UV Vis 

Detector, Merck & Co., Inc, Darmstadt, Németország) 258 nm-en valósítottuk meg. A 

meghatározást külsı standard segítségével végeztük el. 

 

8.8.8. Hipericin és hiperforin meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával 
Egy HPLC-s módszert dolgoztunk ki az orbáncfő kivonatok hipericin- és hiperforin-

tartalmának meghatározására. Mintaelıkészítésként a kivonatok 250 mg-ját oldottuk fel 5 ml 

metanolban. Az így elıkészített mintaoldatok 10-10 µl-ét injektáltuk egy Hibar RT-C18 

oszlopra (250 mm x 4.6 mm, 5 µm). Az elúcióhoz mozgófázisként 0,3 %-os foszforsav 

(vízben) / acetonitril / metanol (10/75/25) (v/v/v) elegyét használtuk 1 ml/perces áramlási 

sebességgel. Az oszlopot 25°C-ra temperáltuk. A detektálást egy UV detektorral (Jasco UV-

2075 UV Visible Detector, JASCO (UK) Ltd., Essex, Nagy-Britannia) végeztük, hipericin 

esetén 270 nm hullámhosszon, míg hiperforin esetén 585 nm hullámhosszon. Az azonosítás 

külsı sztenderdek segítségével történt. 
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8.8.9. Összhipericin-tartalom meghatározása UV-Vis spektrofotometriával 
Az orbáncfő kivonatokat metanolban való oldással úgy készítettük elı, hogy a kapott 

abszorbancia értékek 0 és 1 közé essenek. A törzsoldat minden esetben 250 mg kivonat/100 

ml metanol volt. Etil-acetátos, 2-propanolos és etanolos kivonatok esetén további ötszörös 

hígításra volt szükség (50 mg kivonat/100 ml metanol). A méréseket egy PerkinElmer 

Lambda 10 típusú spektrofotométerrel (PerkinElmer, Inc., Waltham, MA, USA) végeztük. A 

mérési hullámhossz λ = 590 nm volt, ami a sztenderd hipericin és pszeudohipericin elnyelési 

maximuma. A összhipericin-tartalmat a (4) képlettel számítottuk: 

718

1000 FA
H

⋅⋅= ,          (4) 

ahol H a kivonat összhipericin tartalma (mg/100 ml), A a metanolos mintaoldatok mért 

abszorbanciája, F a spektrofotométer korrekciós faktora, 718 a hipericin specifikus 

abszorbanciája. Összhipericinnek nevezzük a hipericint és származékait. 

 

8.8.10. Aromavizsgálatok gázkromatográfiás tömegspektrometriával 
A shiitake gomba kivonatainak vizsgálatához a GC-MS méréseket egy Hewlett 

Packard 5890 Series II típusú gázkromatográffal végeztük, ami közvetlen interfésszel 

kapcsolódik egy VG TRIO2 típusú kvadrupol tömegspektrométerhez. A gázkromatográfiás 

elválasztás Ultra-2 kapilláris oszlopon (25 m, 0,2 mm, 0,33 µm metilszilikon bevonattal) 

történt. A hımérsékletprogram 2 percig tartó izoterm 60°C-os kezdı szakaszát egy 15°C/min 

felfőtési sebességgel 250°C-ra történı melegítés, majd azonos hımérsékleten egy 5 perces 

hıntartás követ. Az injektor- és interfészhımérséklet 280°C. A komponensek azonosítása US-

NBS spektrumkönyvtár segítségével történt, amely 43 000 ellenırzött spektrumot tartalmaz. 

(US-NBS: U.S. National Boureau Standard, Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal) Az 

aromavizsgálatot a szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal kapott gombakivonattal végeztük. 

Mintaelıkészítésként szuperkritikus szén-dioxidos kivonat 0,5 g-ját 10 ml n-hexánban 

oldottuk fel. Az így elıkészített mintából 1 µl-t injektáltunk. 
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8.8.11. Lentinán poliszacharid meghatározása Limulus Amebocyta Lysate gélesedési teszt 
(LAL-teszt) segítségével 

A vizsgálatot az 5. kiadású Európai Gyógyszerkönyv (5th edn., European 

Pharmacopoeia) 2.6.14-es fejezetében leírtaknak megfelelıen végeztük. 

Maga a módszer egy gélesedési reakción alapul. Eredetileg ezt a tesztet endotoxin 

kimutatására dolgozták ki. A vizsgálatok során azonban kiderült, hogy olyan esetben is 

pozitív eredményt kaptak, mikor biztos volt, hogy endotoxin nincs a rendszerben [92]. Azt 

találták, hogy a β-D-glükánok is pozitív eredménnyel adják a tesztet [93]. Kutatók 

megtalálták azt a metódust is, amely szerint az endotoxin, illetve a β-D glükán pozitív választ 

ad a próbára (8-4. ábra), vagyis mindkét esetben koagulin gél keletkezik. 
 

 

8-4. ábra: Az endotoxinok és β-D-glükánok gélesedési mechanizmusa. 

 

A LAL reagens a tırfarkú patkórák (Limulus polyphemus, 8-5. ábra) vérsejtjeibıl nyert vizes 

kivonat, amely a 8-4. ábrán ismertetett metódus szerint endotoxin 

(lipopoliszacharid, továbbiakban LPS), vagy β-D-glükán 

poliszacharid (PS) hatására gélesedik. Mivel a tesztet PS-ra kell 

elvégezni, fontos, hogy ne kerüljön LPS szennyezı a rendszerbe 

ezért lamináris box alatt és szigorúan endotoxin mentes 

eszközökkel kell dolgozni. A vizsgálati anyagot steril boroszilikát 

csövekbe mértük. A hozzáadott endotoxin-mentes desztillált vízzel 

(LRW) vízfürdıben melegítve, idınként erısen rázatva 5 mg/ml-es 

 

8-5. ábra: 
Limulus polyphemus. 
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koncentrációjú törzsoldatot hoztunk létre. A törzsoldatból hígítási sort készítettünk pufferrel 

(pH 7,1; tris-hidroximetil-aminometán és sósav puffer; PYROSOL®) és desztillált vízzel. A 

pufferra azért volt szükség, mert a gélképzıdési reakció pH optimuma 6,75-7,5 között van. A 

pufferoltan meghígított mintákból 200-200 µl-t kivettünk és vagy 200 µl LRW-vel, vagy 

200 µl endotoxin standarddal (Control Standard Endotoxin, CSE) kevertük össze (így az 

eredeti törzsoldat hígítása már a kétszerese lett). A teszt során az LRW-vel, vagy CSE-vel 

meghígított minták 100-100 µl-éhez 100-100 µl LAL reagenst adtunk. A csövekben lévı 

hígított mintákat a hozzáadott reagenssel együtt 60 percig 37 °C-on inkubáltuk 

rázkódásmentesen. A teszt kiértékelése a reakciócsövek 180°-os óvatos mozdulattal történı 

elfordításával történt. Pozitív a teszt, ha reakciócsı megfordítása során a gél a csı alján marad 

mozdulatlanul. Minden más esetben a teszt negatív (gél megcsúszik, folyik az egész). Minden 

vizsgálatsorozat esetén elhelyeztünk pozitív (CSE) és negatív (a minta helyett LRW) 

kontrollokat is a LAL teszten. Abban az esetben, ha a LAL teszt pozitívvá vált megpróbáltuk 

igazolni, hogy azt LPS, vagy PS okozza. Ha a pozitív eredményt LPS okozta Polymixin B 

(endotoxin-kötı képességgel rendelkezik) adagolásával a teszt negatívvá válhatott, míg ha PS 

okozta a pozitivitást, akkor negatív eredményt laminarin (gátolja PS-ok gélesedést okozó 

hatását) adagolásával értük el. A tesztet lentinán standard hiányában pillanatnyilag csak a 

minták összehasonlítására, egymáshoz viszonyítására lehet használni, az alapján, hogy a 

minták hányszoros higításban adnak még pozitív tesztet. 

A lentinán esetében még finomításra szorul az analitikai módszer. Mivel a LAL 

tesztek folyamán a nyers lentinán vizsgálata során találkoztunk azzal a problémával, hogy a 

gátlószerek hatástalannak bizonyultak, azaz hiába adagoltuk az egyiket, majd a másikat a 

reakciócsövekbe, a reakció mindig pozitív volt. Ez arra utalhat, hogy a lentinán mellett 

endotoxin is jelen volt a rendszerben, de a két anyagot egymás mellett igen nehéz 

meghatározni. Egy lehetséges mód lehet talán a pH állítása, ugyanis az endotoxinok elveszítik 

LAL aktivitásukat lúgos közegben. 
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9. HOMOKTÖVIS (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) 
 

9.1. Az alapanyag jellemzése 
 

A vizsgált minta szárított homoktövis törköly volt, amelynek a szárazanyag-tartalma a 

gyógyszerkönyvi meghatározás (5th edn., European Pharmacopoeia) szerint 934,7±1,7 g/kg 

volt három párhuzamos mérés adatai alapján. Szita-analízis után meghatároztam a Rosin-

Rammler-Bennett (RRB) szemcseméret eloszlás modell paramétereit. Ezek a következık 

voltak: a jellemzı szemcseméret d0 = 0,32±0,08 mm és az egyenletességi tényezı: 

n = 8,90±0,38. 

 

9.2. Soxhlet-extrakció 
 

Laboratóriumi és félüzemi Soxhlet-extrakciós kísérleteket végeztem, etanol, 2-

propanol, etil-acetát és n-hexán oldószerekkel a homoktövis törköly vizsgálatára. Az elért 

hozam eredményeket a 9-1. táblázat tartalmazza. 
 

9-1. táblázat: A homoktövis (Hippophae rhamnoides L.) törköly, különbözı oldószerekkel 
kapott extrakciós hozamai. 

Oldószerek 

Oldhatósági 

paraméter δ 

[MPa1/2]  ***  

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

etanol (96 % v/v) 26,1 353,0±11,3 

etanol*  26,1 269,2±15,4 

2-propanol 23,4 246,7±22,5 

etil-acetát 18,2 186,3±13,9 

n-hexán 14,9 159,3±1,9 

sc-CO2
**  15,4 ****  159,8±3,4 

* Félüzemi Soxhlet-extrakció. 
**  SFE paraméterek: 380 bar és 60°C. 
***  Hildebrand-féle oldhatósági paraméterek [94]. 
****  SF-Solver szoftverrel (ISCO Inc., Lincoln, NE, USA) számolt oldhatósági paraméter. 
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A 9-1. táblázat adatai alapján elmondható, hogy az extrakciós hozam szignifikánsan 

növekszik az oldószer polaritásának növekedésével, amelyet a táblázatban található 

oldhatósági paraméterek is reprezentálnak. Az extraktok fizikai jellemzıi széles tartományban 

változtak az alkalmazott oldószer függvényében. Az extraktok színe a sárgás-barnától a sötét 

barnáig, míg állaguk a jól folyó, krémes állagtól a ragacsos nehezen kezelhetı anyagig 

változott. Az apoláris n-hexánnal kapott extrakt jellemzı illatú, sárgás-barna jól kenhetı 

anyag, míg az oldószer polaritásának növekedésével a minták sötétednek és állaguk is 

viszkózusabbá vált. A kivonatok színének sötétedését a kinyert klorofill molekulák 

koncentrációjának növekedése okozta. A különbözı oldószerrel extrahált termékek 

mindegyike a növényre jellemzı illattal jellemezhetı, igaz az illat erıssége a poláris 

oldószerek irányába nı. Az etil-acetáttal extrahált kivonat szaga a legkellemetlenebb, amely 

oldószer maradék jelenlétére utal. A szuperkritikus extrakció során 380 bar nyomáson és 

60°C hımérsékleten a növényre emlékeztetı, de kevésbé intenzív illatú, sárgás-barna zsíros 

terméket kaptunk. Az extrakt színe az extrakció elırehaladtával mélyült (sötét barna felé), 

azaz változott az oldott komponensek aránya. A szuperkritikus szén-dioxidos extrakcióval 

kinyert oldószermentes extrakt hozama a n-hexán oldószerrel kapott hozamhoz nagyon 

hasonló érték, sorrendben 159,8 és 159,3 g/kg. A félüzemi és laboratóriumi etanolos Soxhlet-

extrakciós kísérletek hozamkülönbségét a méretnövelés okozta. A két méret közötti 

legjellemzıbb különbség, hogy eltérı az extrakció idıtartama, hiszen laboratóriumi méretben 

az extrakciós idı 16 óra, félüzemi esetben pedig mindössze 5 óra volt. 

 

9.3. Szuperkritikus extrakció hozamai 
 

Szuperkritikus extrakció során a két legfontosabb paraméter a nyomás és a hımérséklet, 

hiszen ezek a tényezık befolyásolják leginkább az alkalmazott oldószer – ebben az esetben a 

szén-dioxid – fizikai tulajdonságait, ezáltal oldóképességét. A nyomás és hımérséklet hatását 

az extrakció hozamára és a minor komponensek kinyerésére nézve 32-os kísérlettervvel 

vizsgáltam. Az extrakciós nyomást 300-460 bar, a hımérsékletet pedig 40-80°C tartományban 

változtattam. A kísérletterv centrumában (380 bar és 60°C) három párhuzamos mérést 

végeztem. Az extrakciós paraméterek hatását a hozamra (Y; extrakt tömege/száraz 

homoktövis törköly tömege; g/kg) a 9-2. táblázatban követhetjük nyomon. 
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9-2. táblázat: A homoktövis törköly különbözı mőködési paraméterek mellett elért 
szuperkritikus extrakciós hozamai. 

Kísérletek 

Extrakciós 

nyomás 

p [bar] 

Extrakciós 

hımérséklet 

T [°C] 

Oldhatósági 

paraméter δ 

[MPa1/2] * 

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

SFE 3 380 60 15,4 155,74 

SFE 4 460 60 16,1 158,84 

SFE 5 380 60 15,4 161,08 

SFE 6 300 40 16,0 148,92 

SFE 7 460 40 17,2 154,27 

SFE 8 380 40 16,2 150,99 

SFE 9 300 60 14,6 148,31 

SFE 10 380 60 15,4 163,72 

SFE 11 460 80 15,0 156,88 

SFE 12 380 80 14,1 150,61 

SFE 13 300 80 13,0 141,89 

SFE 14 380 60 15,4 158,69 
* SF-Solver szoftverrel (ISCO Inc., Lincoln, NE, USA) számolt oldhatósági paraméter adatok. 

 

A Pareto diagramon (9-1. ábra) – amelyet Statistica program segítségével készítettem – jól 

látszik, hogy a nyomásnak szignifikáns hatása van a hozamra 5 %-os szignifikancia szinten 

(Az ábrákon az 5 %-os határt p = 0,05-nél szaggatott vonal jelzi.). 
 

 
9-1. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a homoktövis extrakciós 
hozamára. 

9-2. ábra: A homoktövis szuperkritikus extrakciós 
hozamaira illesztett felület. T: extraktor 
hımérséklet, p: extrakciós nyomás 
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A 9-2. ábra mutatja a kísérleti pontokban mért hozamokra illesztett felületet, –szintén 

Statistica programmal készült– amely segítségünkre van az optimális mőködési paraméterek 

meghatározásában. Az adatokra illesztett felület alapján a vizsgált nyomás és hımérséklet 

tartományon belül megállapítható, hogy nagy hozamok érhetık el, ha 350 bar feletti 

extrakciós nyomást és 60±5°C extrakciós hımérsékletet alkalmazunk. 

 

9.4. A biológiailag aktív komponensek kinyerése 
 

9.4.1. β-szitoszterin-, urzolsav- és karotinoid-tartalom 
A 9-3. táblázatban tüntettem fel a homoktövis törköly termésének β-szitoszterin, urzolsav és 

karotinoid hozamát mg-ban 100 g szárazanyagra vonatkoztatva. 

 

9-3. táblázat: A homoktövis törköly biológiailag aktív komponenseinek a hozamai 
[mg aktív komponens/100 g szárazanyag]. 

Oldószerek Kísérletek β-szitoszterin urzolsav β-karotin 

etanol (96 % v/v)  472,90 42,40 39,90 

etanol*   489,90 22,60 30,70 

n-hexán  216,70 22,30 20,90 

sc-CO2 

SFE 3 312,50 45,10 12,40 

SFE 4 335,89 69,71 18,85 

SFE 5 317,38 43,61 12,15 

SFE 6 285,93 41,70 9,68 

SFE 7 327,05 40,11 15,58 

SFE 8 323,12 39,26 11,63 

SFE 9 228,40 11,87 8,16 

SFE 10 274,10 60,30 8,73 

SFE 11 398,48 128,64 12,55 

SFE 12 433,76 171,70 6,78 

SFE 13 340,54 96,49 3,97 
* Félüzemi Soxhlet-extrakció. 

 

A kísérletterv során kapott kivonatok legnagyobb mennyiségben β-szitoszterint tartalmaztak. 

A β-szitoszterin 100 g szárazanyagra vonatkoztatva 228,4-433,8 mg/100 g között változott a 
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vizsgált tartományban. Az urzolsav mennyisége 11,9-171,7 mg/100 g, a β-karotin pedig 4,0-

18,9 mg/100 g között változott. 

 

 
9-3. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a homoktövis β-
szitoszterin hozamára. 

9-4. ábra: A homoktövis β-szitoszterin hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

A szuperkritikus extrakció mőveleti paramétereinek (p, T) hatását a β-szitoszterin hozamára 

nézve Pareto diagramon (9-3. ábra) követhetjük nyomon. A kiértékelés szerint a vizsgált 

tartományban az extrakciós paramétereknek nincs szignifikáns hatása 5 %-os szignifikancia 

szinten. Ez egyezik más növényeknél tapasztaltakkal, miszerint 300 bar elegendı a szterinek 

extrakciójához. A β-szitoszterin hozampontjaira illesztett felület (9-4. ábra) alapján az látszik, 

hogy a hımérséklet emelkedése csekély mértékő β-szitoszterin hozamnövekedést 

eredményez. Úgy találtam, hogy a legnagyobb β-szitoszterin hozamot 380 bar nyomáson és 

80°C hımérsékleten érhetjük el. A β-szitoszterin hozama az etanolos kivonatokban volt 

legmagasabb, a félüzemi etanolos extrakcióval kapott kivonat és szintén etanolos oldószerrel, 

laboratóriumi méretben végzett Soxhlet-extrakcióval kapott kivonat β-szitoszterin tartalmában 

nem volt szignifikáns különbség. A n-hexán oldószerrel extrahált kivonat tartalmazta a 

legkevesebbet β-szitoszterinbıl. 

A 9-6. ábra mutatja az urzolsav hozampontjaira illesztett felületet, amely alapján 

megállapítható, hogy alacsony hımérsékleten (a vizsgált tartományban) az urzolsav hozama 

elhanyagolhatóan kicsi. 
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9-5. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a homoktövis urzolsav 
hozamára. 

9-6. ábra: A homoktövis urzolsav hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

A Pareto diagramról (9-5. ábra) az látszik, hogy a hımérséklet lineáris és négyzetes tagjának 

van szignifikáns hatása az urzolsav hozamára nézve 5 %-os szignifikancia szinten. Relatíve 

nagy urzolsav hozamot lehet elérni magas hımérsékleten (80°C) és nagy nyomáson (380 bar 

felett). A szerves oldószeres kivonatok esetében azt tapasztaltuk, hogy az urzolsav jobban 

oldódik etanolban (42,4 mg/100 g), mint n-hexánban (22,3 mg/100 g). Szuperkritikus szén-

dioxiddal viszont az etanoloshoz hasonló, vagy annál jobb urzolsav hozamok érhetık el (11,9-

171,7 mg/100 g). 

A karotinoid visszanyerésre vonatkozó Pareto diagram (9-7. ábra) szerint az extrakciós 

nyomásnak van szignifikáns hatása az össz-karotinoid hozamra. A legnagyobb karotinoid 

hozamot (9-8. ábra) 460 bar extrakciós nyomáson és 60±5°C extrakciós hımérsékleten lehet 

elérni. 
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9-7. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a homoktövis β-karotin 
hozamára. 

9-8. ábra: A homoktövis β-karotin hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

Magasabb összkarotenoid-tartalmú kivonatokat kaptunk az etanolos laboratóriumi és félüzemi 

extrakciókkal, mint apoláris oldószerekkel végzett extrakciókkal. Szuperkritikus szén-

dioxiddal csak nagy nyomáson (460 bar) és magas hımérsékleten (80°C) értük el a n-

hexánnal kapott kivonat karotenoid-tartalmát. 
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9.4.2. Tokoferolok 
A kísérleti pontokban kapott kivonatok analízise során α-, β-, γ- és δ-tokoferol jelenlétét 

tudtam kimutatni. A kivonatok tokoferol-tartalmát nemcsak minıségileg, hanem 

mennyiségileg is meghatároztam. Az egyes kivonatok tokoferol koncentrációja és a kísérleti 

pontok extrakciós hozamai alapján számolható volt a tokoferolok hozama (9-4. táblázat).  

 

9-4. táblázat: A homoktövis törköly különbözı mőködési paraméterek mellett elért, valamint 
etanol és n-hexán oldószerekkel kinyert extraktumainak tokoferol hozamai 
[mg tokoferol/100 g szárazanyag]. 

Oldószerek Kísérletek α-tokoferol β-tokoferol γ-tokoferol δ-tokoferol össz-tokoferol 

etanol  65,65 1,41 15,18 0,71 82,94 

n-hexán  32,18 1,27 7,33 0,48 41,26 

sc-CO2 

SFE 3 30,06 0,93 8,25 0,62 39,86 

SFE 4 32,88 0,95 8,10 0,48 42,41 

SFE 5 30,12 1,13 8,22 0,48 39,95 

SFE 6 29,64 1,19 8,34 0,45 39,61 

SFE 7 31,32 1,08 7,56 0,46 40,42 

SFE 8 29,75 0,91 7,34 0,45 38,50 

SFE 9 26,84 1,19 7,23 0,45 35,74 

SFE 10 30,10 1,63 7,41 0,49 39,62 

SFE 11 29,49 1,41 6,12 0,47 37,49 

SFE 12 28,62 2,11 7,23 0,45 38,41 

SFE 13 26,96 1,28 5,96 0,43 34,62 

SFE 14 30,15 1,43 6,82 0,48 38,88 

 

Minden egyes kivonat esetében megfigyelhetı, hogy az α-tokoferol mennyisége az össz-

tokoferol tartalom mintegy 75 %-át teszi ki. Az α-tokoferol a leginkább bioaktív tokoferol. 

Eliminálja a szabadgyököket és jelentıs antioxidáns hatásának köszönhetıen, védi a 

sejtmembránt [95]. N-hexán oldószerrel hasonló össz-tokoferol hozamot lehetett elérni, mint 

szuperkritikus szén-dioxiddal, etanol esetén az elért hozam közel kétszeres volt. Az össz-

tokoferol koncentrációja pedig közel azonos mindhárom oldószerrel kinyert extraktumnak. 
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A Pareto diagramon (9-9. ábra) látható, hogy az SFE paramétereknek és kereszthatásaiknak 

van szignifikáns hatása az össz-tokoferol hozamra a vizsgált tartományban 5 %-os 

szignifikancia szinten (p = 0,05). A legnagyobb tokoferol hozamot 460 bar-on és 60±5°C-on 

lehet elérni (9-10. ábra). 

 

 
9-9. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a homoktövis össz-
tokoferol hozamára. 

9-10. ábra: A homoktövis össz-tokoferol hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

 

9.4.3. Zsírsavak 
Elvégeztem a homoktövis törköly etanol, n-hexán és szuperkritikus szén-dioxid 

oldószerrel extrahált kivonatainak elemzését a zsírsavösszetételre vonatkozóan. Az ISO/DIS 

5509-es gyorsészterezés és gázkromatográfiás analízis során kapott eredményeket a 9-5. 

táblázatban tőntettem föl. 
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9-5. táblázat: A különbözı oldószerekkel kinyert homoktövis (Hippophae rhamnoides L.) 
törköly extraktok zsírsavösszetétele (%-ban). 

Zsírsavak etanolos kivonat 
n-hexános 

kivonat 

sc-CO2-os 

kivonat* 

C10 0,0 0,4 0,5 

C12 0,0 0,0 0,0 

C14 0,4 0,1 0,2 

C14:1 0,0 0,1 0,0 

C16 21,9 21,2 23,4 

C16:1 13,5 14,0 13,6 

C17 0,0 0,1 0,0 

C17:1 0,0 0,0 0,0 

C18 2,4 2,1 2,4 

C18:1 tr 0,0 0,0 0,0 

C18:1 21,1 19,6 21,1 

C18:2 tr 0,05 0,05 0,00 

C18:2 23,3 22,7 22,0 

C18:3 tr 0,19 0,20 0,00 

C18:3 17,4 17,4 16,2 

C20 0,0 0,4 0,6 

C20:1 0,0 0,1 0,0 

C22 0,0 0,9 0,0 

C22:1 0,0 0,6 0,0 

C24 0,0 0,0 0,0 

C24:1 0,0 0,0 0,0 

összes transz: 0,24 0,25 0,00 

összes: 100,2 100,0 100,0 
* SFE paraméterek: 380 bar és 60°C. 

 

A 9-5. táblázatból kiolvasható, hogy a homoktötvis törköly kivonatai, legnagyobb 

mennyiségben 16 és 18 szénatomszámú zsírsavakat tartalmaznak. A három különbözı 

oldószerrel extrahált kivonatok zsírsavösszetétele jó egyezést mutat, tehát az alkalmazott 

oldószer és technika nem befolyásolja a kivonatokban a zsírsavak arányát. 
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A különbözı biológiailag aktív komponensek visszanyerése 460 bar nyomáson és 

60±5°C a kísérleti pontokra illesztett felületek alapján a következık voltak β-szitoszterin 330-

350 mg/100 g, urzolsav 50-80 mg/100 g, karotinoidok 17-18 mg/100 g és össz-tokoferol 41-

42 mg/100 g. Más kutatók a következı minorkomponens tartalmakat mérték a friss 

homoktövis bogyóból: tokoferolok és tokotrienolok 1-15 mg/100 g, karotinoidok 3-

15 mg/100 g (β-karotin 0,3-5 mg/100 g) és szterinek 35-50 mg/100 g [96], [97]. A friss 

homoktövis bogyó átlagos nedvességtartalma 800 g/kg, így ez alapján könnyen számolható a 

bogyó szárazanyag-tartalma és az erre vonatkoztatott eredmények. Megállapítható, hogy 

kísérleteim során a szterineket nagyobb, a tokoferolokat és karotinoidokat pedig közel azonos 

mennyiségben sikerült kinyerni a homoktövis törkölybıl összehasonlítva az irodalomban 

megtalálható homoktövis bogyóra vonatkozó adatokkal. A karotinoidokra és a tokoferolokra 

vonatkozóan egy cikkben arról számolnak be, hogy a homoktövis ivólé karotinoid tartalma 

7,3 mg/l, E-vitamin tartalma pedig 13,3 mg/l [19]. 

 

9.5. Termékfejlesztés 
 

A Gradiens Kft-nél termékfejlesztési folyamatban vettem részt a homoktövis 

vizsgálatai során. A fejlesztésekhez a homoktövis 96 %-os etanolos kivonatát használtam fel. 

Ennek a kivonatnak relatíve magas a β-karotin és urzolsav tartalma is. A β-karotin antioxidáns 

és az urzolsav bır kollagén termelı tulajdonságait kihasználva egy bırvédı és regeneráló 

kozmetikumot kifejlesztését tőztük ki célul. A kozmetikumok közül egy gél alapú krémet 

választottunk. 

A gél alapú krémek esetén kétféle gélrıl beszélhetünk, amelyet a termékfejlesztés során 

kipróbáltunk. Az egyik az általánosan használt akrilsavas gél. Ez úgy készült, hogy az 

úgynevezett törzsoldatot összekevertem a homoktövis 96 %-os etanolos kivonatával úgy, 

hogy homogén oldatot kapjak (Ez fontos, hogy kialakulhasson a megfelelı micella-rendszer 

és a majdani gélszerkezet.). Ezt a homogén oldatot adtam hozzá a gélfázishoz, amelynek a pH 

értéke 3-3,5. A törzsoldat gélfázishoz történı hozzákeverése után adtam bázist a rendszerhez, 

amelytıl az eddig folyékony keverék merev géllé keményedett. Ügyelni kell arra, hogy az így 

elkészített krém pH-ja ~5,5 legyen. Ha a pH beállítása nem megfelelı, akkor nem alakul ki az 

optimális gélszerkezet és a krém megfolyik. A termékfejlesztés során megpróbáltunk egy 

olyan gélt kialakítani, amely nem az általában használatos szintetikus gélképzıkbıl készült, 

hanem egy teljesen természetes alapú gélképzıbıl, amelyet üzleti titokként kell kezelnem, így 
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nem nevezhetem meg, mint, ahogy a krém elkészítésének pontos receptjét sem áll módomban 

közölni. A természetes alapú gélképzı esetében, a kívánt viszkozitás kialakítása nem pH 

függı, hanem az arányok megfelelı megválasztása a lényeg. 

Sikerült megfelelı állagú és minıségő terméket elıállítani, amely az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) kozmetikai osztályának jóváhagyásával forgalomba 

kerülhetett. Ez a termék, amely magas karotin- és antioxidáns-tartalmánál fogva kiválóan 

alkalmas a fáradt, a napsugárzásnak és a szennyezett levegınek kitett bır hámsejtjeinek 

védelmére és regenerálására, a Vitagold fantázianevet kapta (9-11. ábra). A krém elsıként 

jelent meg a hazai biokozmetikai termékek palettáján egy bırbarát természetes alapú géllel. 

 

  

9-11. ábra: Vitagold, homoktövis kivonatot tartalmazó bırvédı és regeneráló kozmetikum. 
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10. BARÁTCSERJE (VITEX AGNUS CASTUS L.) 
 

10.1. Az alapanyag jellemzése 
 

A kísérletek során barátcserje szárított termését dolgoztam fel és vizsgáltam. A minta 

szárazanyag-tartalmát gyógyszerkönyvi (5th edn., European Pharmacopoeia) elıírásoknak 

megfelelıen végeztem. A Vitex agnus castus L. száraz termésének szárazanyag-tartalma 

három párhuzamos mérés adatai alapján 911,9±3,7 g/kg volt. Szita-analízis után 

meghatároztam a Rosin-Rammler-Bennett (RRB) szemcseméret eloszlás modell paramétereit. 

Ezek a következık voltak: a jellemzı szemcseméret d0 = 0,47±0,04 mm és az egyenletességi 

tényezı: n = 4,99±2,81. 

 

10.2. Soxhlet-extrakció hozama 
 

A Soxhlet-extrakciót az ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK címő fejezetben leírtaknak 

megfelelıen végeztem el etanol (96 % v/v) és n-hexán oldószerekkel. A 10-1. táblázat 

adataiból látszik, hogy az etanolos extrakt hozama 2,8-szer nagyobb, mint a n-hexánnal kapott 

kivonaté. 

 

10-1. táblázat: A barátcserje etanol (96% v/v), n-hexán és szuperkritikus szén-dioxid (sc-
CO2) oldószerekkel kapott extrakciós hozamainak (Y) összehasonlítása. 

Oldószerek 
Oldhatósági 

paraméter δ [MPa1/2]  

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

etanol 26,2 181,07±9,55 

n-hexán 14,9 63,73±0,75 

sc-CO2
* 15,0 63,77±2,06 

* Az SFE rendszer extrakciós paraméterei: 275 bar és 50°C. 

 

Ugyanez a táblázat (10-1. táblázat) tartalmazza az oldószerek Hildebrand-féle oldhatósági 

paramétereit [94], amelyek reprezentálják a n-hexán és etanol (96 %, v/v) oldóképességét. A 

kivonatok fizikai tulajdonságai, mint az illat, a szín és a viszkozitás az alkalmazott oldószer 

függvényében változott. Az apoláris n-hexánnal kapott extrakt jellegzetes, erıs illatú, 

sárgásbarna színő, könnyen kenhetı konzisztenciájú volt. Az etanol oldószerrel (a használt 
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oldószerek közül a legpolárosabb) kapott kivonat sötétzöld-fekete színő és erısen viszkózus 

tulajdonságokkal rendelkezett. 

 

10.3. Szuperkritikus extrakció hozamai 
 

Szuperkritikus extrakció paramétereinek az extrakciós nyomásnak és hımérsékletnek, a 

hatását az extrakció hozamára nézve egy 32-os kísérlettervvel vizsgáltam. Az alkalmazott 

nyomások 100, 275 és 450 bar voltak. A nyomástartomány megválasztásánál a következıket 

vettem figyelembe. Az alsó határ a 100 bar már kellı biztonsággal fölötte van a használt CO2 

oldószer kritikus nyomásának (73 bar) ezenkívül pedig gyakran javasolják a 100 bar körüli 

extrakciós nyomás használatát illóolajok kinyerésére. A rendelkezésre álló extraktor felsı 

mőködési határa 500 bar, így a legnagyobb alkalmazott extrakciós nyomást 450 bar-nak 

választottam meg, ahol még kellı biztonsággal tudtam üzemeltetni a berendezést. A 

kísérletterv során a másik választott paraméter, a hımérséklet beállított szintjei 40, 50 és 60°C 

voltak. Az alsó szint, azaz a 40°C már éppen fölötte van a használt CO2 oldószer kritikus 

hımérsékletének (31,06°C), valamint ez a hımérséklet általánosan elfogadott és használt 

növényi anyagok szuperkritikus extrakciója során. A felsı hımérsékleti limit, a 60°C pedig 

még elég alacsony ahhoz, hogy elkerüljük a hıérzékeny komponensek hıkárosodását. A 

kísérletterv centrumában (275 bar és 50°C) három ismételt mérést végeztem. 
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10-2. táblázat: A barátcserje különbözı mőködési paraméterek mellett elért szuperkritikus 
extrakciós hozamai. 

Kísérletek 

Extrakciós 

nyomás 

p [bar] 

Extrakciós 

hımérséklet 

T [°C] 

Oldhatósági 

paraméter δ 

[MPa1/2] 

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

SFE 1 100 40 10,6 36,0 

SFE 2 100 50 6,7 8,5 

SFE 3 100 60 5,1 1,9 

SFE 4 275 40 15,8 62,3 

SFE 5 275 50 15,0 65,7 

SFE 6 275 50 15,0 64,0 

SFE 7 275 50 15,0 61,6 

SFE 8 275 60 14,2 64,2 

SFE 9 450 40 17,1 63,6 

SFE 10 450 50 16,5 63,8 

SFE 11 450 60 16,0 62,0 

 

A mőködési paraméterek extrakciós hozamra gyakorolt hatásának eredményeit tüntettem fel a 

10-2. táblázatban. Ez a 10-2. táblázat tartalmazza a szuperkritikus szén-dioxid oldhatósági 

paramétereit is a különbözı extrakciós nyomás és hımérséklet beállítások mellett. Ezeket az 

oldhatósági paraméter adatokat egy SF-Solver (ISCO Inc., Lincoln, NE, USA) nevő 

szoftverrel, a nyomás és hımérséklet adatok megadásával számoltam. A Pareto diagramról 

(10-1. ábra) jól látható, hogy az extrakciós nyomás lineáris és négyzetes tagjának, valamint az 

extrakciós hımérsékletnek, illetve a nyomás lineáris és négyzetes tagjának a hımérséklettel 

mutatott kereszthatásának van szignifikáns hatása az extrakciós hozamra a vizsgált 5 %-os 

szignifikancia szinten (Az ábrákon az 5 %-os határt p = 0,05-nél szaggatott vonal jelzi.). 
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10-1. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a barátcserje extrakciós 
hozamára. 

10-2. ábra: A barátcserje szuperkritikus extrakciós 
hozamaira illesztett felület. T: extraktor 
hımérséklet, p: extrakciós nyomás, Y: extrakciós 
hozam 

 

A 10-2. ábrán ábrázoltam a kísérletterv során kapott hozampontokra illesztett felületet. Ezen 

az látszik, hogy a hozam 300 bar felett elér egy platót és nem függ a hımérséklettıl. A 

vizsgált tartományon belül nagy extrakciós hozamok érhetık el 300 bar felett és 45±5°C-on. 

Az oldhatósági paraméterek azt mutatják, hogy a szuperkritikus szén-dioxid oldóképessége 

szignifikánsan (jelentısen) nı 100-275 bar között, mely jelenség szintén megfigyelhetı a 10-

2. ábrán (Plató 300 bar fölött, elıtte jelentıs hozamnövekedés a nyomás növelésével.). A 

hımérséklet növelésével 100 bar nyomáson az oldhatósági paraméter értékek jelentısen 

csökkennek. Ennek következtében a kapott hozamok is csökkenı tendenciát mutatnak. A 

szuperkritikus extrakció során kapott optimális hozam hasonló volt a n-hexánnal kapott 

hozamhoz (10-1. táblázat). Ez azért lehetséges, mert a szuperkritikus szén-dioxid és a n-hexán 

oldóképessége nagyon hasonló. Az alkoholos extrakt hozama majd háromszorosa volt, mint 

amit szuperkritikus szén-dioxiddal, vagy n-hexánnal kaptam. Azonban az etanol kiold számos 

nemkívánatos poláros komponenst is, míg a szuperkritikus szén-dioxid és a n-hexán, mint 

apoláris oldószerek csak az apoláris komponenseket oldják ki a növényi mátrixból. 

150 bar alatt és 45°C felett található az illóolajok kinyerésének a tartománya. Az illóolajok 

kinyerését frakcionálással, két sorbakötött szeparátor segítségével valósítottam meg 

(psz1 = 80 bar, Tsz1 = 25°C, psz2 = 20 bar, Tsz2 = 35°C, extrakciós nyomás 450 bar, extrakciós 

hımérséklet 50°C) a 32-os kísérlettervtıl függetlenül. Az illó komponensek (illóolajok) a 

második szeparátorban kondenzálódtak. A kapott kivonatok mennyisége 100 g száraz 

barátcserje termésre vonatkoztatva az elsı szeparátorban 5,80 g, a másodikban pedig 0,55 g 
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volt. Hagyományos vízgız-desztillációval a gyógyszerkönyvi elıírásoknak megfelelıen 

(5th edn., European Pharmacopoeia) végezve az illóolaj kinyerést, 100 g száraz barátcserje 

termésre vonatkoztatva 0,11 g olajat kaptam. Gázkromatográfiás módszer segítségével a 

barátcserje termésének azonosított fı illó komponensei a következık voltak: α-pinén, 

limonén, 1,8-cineol, β-kariofillén, transz-β-farnezen, α-humulén és spatulenol. Az azonosított 

komponensek aránya közel azonos volt a kivonatokban, függetlenül attól, hogy milyen 

módszerrel lett kinyerve az adott extrakt. 

 

10.4. A biológiailag aktív komponensek kinyerése 
 

10.4.1. Diterpén-, triterpén- és kaszticin-tartalom 
A 10-3. táblázatban tüntettem fel a barátcserje termésének biológiailag aktív komponenseinek 

hozamát mg-ban 100 g szárazanyagra vonatkoztatva. 

 

10-3. táblázat: A barátcserje biológiailag aktív komponenseinek a hozamai 
[mg aktív komponens/100 g szárazanyag]. 

Oldószerek Kísérletek Rotundifurán β-szitoszterin β-amirin Kaszticin 

etanol (96 % v/v)  85,00 88,00 60,50 225,00 

n-hexán  90,00 100,00 58,80 247,50 

sc-CO2 

SFE 1 85,90 38,56 40,31 87,50 

SFE 2 42,10 5,06 18,44 101,57 

SFE 3 5,91 1,63 3,55 n.d.*  

SFE 4 101,56 72,61 51,82 188,27 

SFE 5 86,54 96,57 58,05 227,30 

SFE 6 96,61 87,19 46,80 204,38 

SFE 7 103,17 85,98 62,58 242,76 

SFE 8 102,66 91,29 51,86 233,93 

SFE 9 101,18 108,36 61,41 257,70 

SFE 10 105,90 102,90 55,45 245,09 

SFE 11 101,19 94,40 50,45 271,30 
*n.d.: nem detektálható 
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Vizsgáltam a szuperkritikus extrakció paramétereinek (p, T) hatását a barátcserje 

diterpénjeire, nevezetesen a rotundifurán hozamára nézve. A Pareto diagram (10-3. ábra) azt 

mutatja, hogy az extrakciós nyomás lineáris és négyzetes tagjának, valamint a nyomás és 

hımérséklet kereszthatásának van szignifikáns hatása 5 %-os szignifikancia szinten 

(p = 0,05). A 10-4. ábra mutatja a rotundifurán hozampontjaira illesztett felület képét. 

 

 
10-3. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a barátcserje 
rotundifurán hozamára. 

10-4. ábra: A barátcserje rotundifurán hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

A 10-4. ábrán kitőnıen látszik, hogy a hımérsékletnek szignifikáns hatása van a rotundifurán 

hozamra 100 bar extrakciós nyomás körül. Ezen a nyomáson, azaz 100 bar-on a rotundifurán 

hozama 5,91-85,90 mg/100 g között változik a hımérséklet függvényében, mégpedig, ahogy a 

hımérséklet emelkedik, a rotundifurán hozama csökken. A vizsgált nyomás tartományban, 

ahogy emelkedik a nyomás a hımérséklet hatása úgy lesz egyre kisebb és kisebb, majd végül 

(300 bar felett) elhanyagolhatóvá válik. A legnagyobb rotundifurán hozamot 

(105,9 mg/100 g) 450 bar-on és 50°C-on érhetjük el. A n-hexánnal és etanollal kapott 

rotundifurán hozamok sorrendben 90 mg/100 g és 85 mg/100 g voltak. 

Meghatároztam a 32-os kísérletterv minden egyes pontjában kapott kivonat triterpén-tartalmát, 

hogy vizsgálni tudjam a szuperkritikus extrakció mőveleti paramétereinek (p, T) hatását a 

triterpének hozamára. Ezenkívül megvizsgáltam a n-hexánnal, illetve az etanollal kinyert 

extraktokat is. 
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10-5. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a barátcserje β-
szitoszterin hozamára. 

10-6. ábra: A barátcserje β-szitoszterin hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

A vizsgált triterpének a β-szitoszterin és a β-amirin voltak. A β-szitoszterin kinyerésére az 

extrakciós nyomás lineáris és négyzetes tagjának, valamint a nyomás négyzetes tagja és a 

hımérséklet kereszthatásának van szignifikáns hatása a vizsgált 5 %-os szignifikancia szinten 

(p = 0,05), amelyet a Pareto diagram mutat (10-5. ábra). A β-szitoszterin hozampontjaira 

illesztett felület (10-6. ábra) alapján elmondható, hogy az extrakciós nyomás emelkedésével 

jelentısen nı a β-szitoszterin hozama. A legnagyobb β-szitoszterin hozam 450 bar nyomáson 

és 40°C-on érthetı el. A β-amirinre vonatkozó Pareto diagram (10-7. ábra) azt mutatja, hogy 

csak a nyomásnak van szignifikáns hatása a β-amirin hozamára nézve. A 10-8. ábrán a β-

amirin hozampontjaira illesztett felület látható. Ez azt mutatja, hogy kis nyomáson a β-amirin 

hozama szinte elhanyagolhatóan kicsi. Relatíve nagy β-amirin hozam közepes hımérsékleten 

(45°C) és 300 bar-nál nagyobb nyomáson érhetı el. 
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10-7. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a barátcserje β-amirin 
hozamára. 

10-8. ábra: A barátcserje β-amirin hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 

 

Összehasonlítva a β-szitoszterin és β-amirin hozamokat, jól látható, hogy 100 bar nyomáson, 

különbözı hımérsékleteken a két vizsgált triterpén hozama majdnem ugyanaz volt. A β-

szitoszterin esetén a hozam 1,63 és 38,56 között változott, β-amirin esetén pedig a 3,55-

40,31 mg/100 g értékek között volt. Azonban nagyobb nyomáson a β-szitoszterin hozama 

(108,36 mg/100 g) majdnem kétszerese a β-amirin hozamának (62,58 mg/100 g). 

A legjobb β-szitoszterin hozamot (108,36 mg/100 g) szuperkritikus szén-dioxiddal értem el. 

Közel hasonló β-szitoszterin hozamot kaptam n-hexánnal (100 mg/100 g). Etanol oldószerrel 

a kinyerhetı triterpén hozam (88 mg/100 g) kisebb volt, mint a másik két vizsgált oldószer 

esetén. 
 

 
10-9. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja a barátcserje kaszticin 
hozamára. 

10-10. ábra: A barátcserje kaszticin hozamaira 
illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, p: 
extrakciós nyomás 
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Mértem a kísérletterv során kapott szuperkritikus szén-dioxidos, valamint a n-hexános és 

etanolos kivonatok kaszticin-tartalmát. Az extrakciós nyomás és hımérséklet hatását a 

kaszticin hozamára vonatkozóan a Pareto diagram (10-9. ábra) mutatja, amelyrıl leolvasható, 

hogy a vizsgált 5 %-os szignifikancia szinten (p = 0,05) a nyomásnak van szignifikáns hatása. 

A legnagyobb kaszticin hozamot (10-10. ábra) 450 bar és 55±5°C-on érhetjük el. A 10-10. 

ábrán nyomon követhetı a nyomás szignifikáns hatása a kaszticin hozamára nézve. 

A kapott kaszticin hozam n-hexán esetén 247,5 mg/100 g, etanol esetén pedig 225,0 mg/100 g 

volt, mely értékek alacsonyabbak, mint a sc-CO2-dal kapott legjobb hozam. 

 

10.5. Termékfejlesztés 
 

A barátcserje esetében a termékfejlesztés egyértelmően a premenstruációs és 

klimakteriális panaszok kezelésének, enyhítésének irányába indultak el. A petefészek 

mőködésének természetes csökkenése majd megszőnése a legtöbb esetben a normális 

állapottól eltérı tünetekkel jár, amelyeket összefoglalóan klimaxos panaszoknak nevezünk. 

Ezen panaszok kezelésében alkalmazható a barátcserje termése az agni casti fructus. A 

Gradiens Kft-vel együttmőködésben kétféle gyógyszerformát próbáltunk megvalósítani, az 

egyik a Vitex agnus castus termésének alkoholos kivonata, amely standardizált mennyiségő 

kaszticint tartalmaz. Ezt, mint alkoholos tinktúrát lehetne javasolni, például vízbe, vagy egyéb 

üdítıitalba csepegtetve és így adagolva. A másik forma az étrend-kiegészítı kapszula, amely 

az agni casti fructus száraz-extraktját tartalmazza. Ez a termék szintén a kaszticin-tartalmára 

lett standardizálva. Jelenleg egyik készítmény sincs kereskedelmi forgalomban, mivel 

engedélyeztetési, illetve notifikációs eljárásaik még nem zárultak le. 
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11. ORBÁNCFŐ (HYPERICUM PERFORATUM L.) 
 

11.1. Az alapanyag jellemzése 
 

Vizsgálataim során az orbáncfő felsı virágos hajtásának szárított drogját használtam fel. Az 

elsı kísérletsorozatban két különbözı szállításból származó drogot vizsgáltam (SJW 1. és 

SJW 2.). Az SJW 1. jelő minta egy 2004. szeptemberi győjtésbıl, az SJW 2. jelő minta, pedig 

egy 2005. júliusi győjtésbıl származott. Az extrakciós kísérleteket 2005 ıszén végeztem el. A 

második kísérletsorozatban (2009. tavasz), amely egy 32-os kísérletterv volt, az SJW 3. mintát 

dolgoztam föl. Errıl a mintáról sajnos nem állnak rendelkezésemre adatok, hogy mely 

idıszakban győjtötték, de a késıbbi extrakciós és analitikai vizsgálatok eredményei alapján 

azt valószínősítem, hogy az SJW 2. mintához hasonlóan júliusi betakarításból származik. A 

drogok szárazanyag-tartalmának meghatározására gyógyszerkönyvi (5th edn., European 

Pharmacopoeia) módszert használtam. Az orbáncfő drogjának, a Hyperici herbának a 

szárazanyag-tartalma három-három párhuzamos mérés adatai alapján SJW 1. minta esetében 

920,5±2,5 g/kg, SJW 2. minta esetén 929,3±3,0 g/kg, SJW 3. minta esetén pedig 

901,3±1,60 g/kg volt. Szitaanalízis után meghatároztam a Rosin-Rammler-Bennett (RRB) 

szemcseméret eloszlás modell paramétereit. Ezek a következık voltak: a jellemzı 

szemcseméret d0=0,45±0,04 mm és az egyenletességi tényezı: n=5,21±0,32 SJW 1. minta 

esetén, valamint d0=0,44±0,08 mm és n=5,08±0,43 SJW 2. minta esetén. Megállapítható, 

hogy a két minta (SJW 1. és SJW 2.) szemcseméret eloszlás modell paraméterei nem 

különböznek egymástól szignifikánsan. Az SJW 3. minta jellemzı szemcsemérete 

d0=0,53±0,03 mm és az egyenletességi tényezı n=2,14±0,20 volt. 
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11.2. Extrakciós hozamok 
 

A 11-1. táblázatban győjtöttem össze a különbözı oldószerekkel végzett laboratóriumi és 

félüzemi extrakciók 1 kg szárazanyagra vonatkoztatott hozameredményeit. 

 

11-1. táblázat: Az orbáncfő minták (SJW 1. és 2.) különbözı oldószerekkel kapott 
extrakciós hozamai (Y, [g/kg szárazanyag]). 

Oldószerek 

Oldhatósági 

paraméter δ 

[MPa1/2] ***  

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

SJW 1. SJW 2. 

etanol (96 % v/v) 26,1 255,73±10,35 358,25±24,67 

etanol*  26,1 158,60±15,78 250,00±25,58 

2-propanol 23,4 227,25±18,55 269,81±16,00 

etil-acetát 18,2 100,91±5,46 162,38±10,30 

n-hexán 14,9 43,61±1,20 43,97±4,34 

sc-CO2
**  17,1 ****  38,43±3,50 31,73±1,36 

   * Félüzemi Soxhlet-extrakció. 
   ** Az SFE rendszer extrakciós paraméterei: 450 bar és 40°C. 
   ***  Hildebrand-féle oldhatósági paraméterek [94]. 
   ****  SF-Solver szoftverrel (ISCO Inc., Lincoln, NE, USA) számolt oldhatósági paraméter. 
 

A 11-1. táblázatban feltüntetett adatok alapján jól nyomon követhetı, hogy az oldószerek 

oldhatósági paramétereinek növekedésével a hozamok szignifikánsan növekednek. Ez azért 

van így, mert az oldhatósági paraméter növekedésével nı a kis molekulatömegő poláros 

komponensek oldhatósága. Etanol oldószerrel végzett félüzemi Soxhlet-extrakciós kísérlet 

hozama kisebb lett, mint az ugyancsak etanol oldószerrel végzett laboratóriumi Soxhlet-

extrakció hozama. Ez azzal magyarázható, hogy míg a laboratóriumi Soxhlet-extrakció egy, a 

drog teljes kimerüléséig tartó (16 h) extrakció, addig a félüzemi méretben végzett Soxhlet-

extrakció extrakciós ideje rövidebb (5 h) volt. Az alkalmazott oldószerektıl függıen a 

kivonatok fizikai tulajdonságai, mint a szín, illat és konzisztencia széles spektrumban 

változtak. Az extraktok színei a sötétzöldtıl a sötétvörösig változtak. Az apoláris n-hexánnal 

kinyert könnyen kenhetı konzisztenciájú extraktok illata erıs, színük pedig barnás volt. A 

kísérletek során használt oldószerek közül a legpolárosabbal, azaz a 96 %-os etanollal, 

extrahált kivonatok sötétvörös színőek és nagy viszkozitásúak voltak. Az etanolos extraktok 

vörös színe, a hipericin és származékainak jelenlétével hozható összefüggésbe. A két 
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különbözı kiindulási minta az SJW 1. és SJW 2. hozamainak összehasonlításakor szignifikáns 

különbséget találtam az etanol, 2-propanol és etil-acetát oldószerekkel kapott hozamokban. 

Ezek a hozamkülönbségek valószínősíthetıen a két minta (SJW 1. és SJW 2.) eltérı győjtési 

idejébıl következhetnek. 

A szén-dioxid oldószerrel végzett szuperkritikus extrakciós kísérletek során az extrakciós 

nyomást 450 bar-ra az extrakciós hımérsékletet pedig 40°C-ra állítottam be. A két minta 

hozama (11-1. táblázat) közel azonos lett, de az SJW 1. mintáé (38,43 g/kg) valamivel 

nagyobb. 

 

11.3. A biológiailag aktív komponensek kinyerése 
 

11.3.1. Hipericin- és hiperforin-tartalom 
A 11-1. ábrán tüntettem fel a különbözı oldószerekkel extrahált minták hipericin hozamait, 

amelyeket HPLC-s módszer segítségével határoztam meg. 

 

 

11-1. ábra: A különbözı oldószerekkel extrahált orbáncfő (Hipericum perforatum L.) minták 
(SJW 1. és 2.) hipericin hozamai, amelyeket HPLC-s módszer segítségével határoztam meg. 
 

A n-hexánnal és szuperkritikus szén-dioxiddal kinyert extraktok hipericin-tartalma detektálási 

határ alatt volt. A 2-propanollal és etil-acetáttal extrahált kivonatok hipericin-tartalma 
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detektálható volt, azonban ezekkel az oldószerekkel kapott hipericin hozamok szignifikánsan 

kisebbek voltak, mint amit etanol oldószerrel sikerült elérni. Az SJW 2. mintából etanol 

oldószerrel közel kétszer annyi hipericint lehetett extrahálni, mint az SJW 1. mintából. Az 

össz-hipericin-tartalmat UV-Vis spektrofotometriás módszerrel határoztam meg az SJW 2. 

minta esetén (11-2. ábra). Az össz-hipericin azon naftodiantron jellegő molekulák összességét 

jelenti, amelyek megtalálhatók az orbáncfő kivonataiban. Ezek a molekulák név szerint a 

következık lehetnek: protohipericin, protopszeudohipericin, pszeudohipericin, izohipericin, 

hipericin. 

 

 

11-2. ábra: A különbözı oldószerekkel extrahált SJW 2. jelő orbáncfő (Hipericum perforatum 
L.) minta össz-hipericin hozamai, amelyeket UV-Vis spektrofotometriás módszer segítségével 
határoztam meg. 
 

A hipericin és származékainak oldhatósága függ az alkalmazott oldószer polaritásától. Mint 

ahogy az a 11-2. ábrán jól látható, az össz-hipericin hozam csökken az etanoltól a n-hexánig 

az oldószerek oldhatósági paramétereinek (11-1. táblázat) megfelelıen. A legnagyobb össz-

hipericin hozamot (1,15 g/kg) etanol oldószerrel laboratóriumi méretben sikerült elérni. A 

félüzemi körülmények között, szintén etanol oldószerrel kapott hozam (0,85 g/kg) kisebb volt 

a méretnövelés miatt (extrakciós idı: labor méret=16 h, félüzemi méret=5 h). Ezzel 

ellentétben a HPLC-s módszer segítségével mért hipericin-tartalmak alapján, az etanolos 
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félüzemi mérető extrakció során nagyobb hipericin hozamot sikerült elérni, mint 

laboratóriumi méretben. A jelenség oka, hogy a hipericin egy hıérzékeny molekula, így a 

félüzemi mérető Soxhlet-extrakció során alkalmazott 35-38°C extrakciós hımérséklet 

kedvezıbb a hipericin extrakciója szempontjából. A laboratóriumi Soxhlet extrakció során 

alkalmazott szilikonolaj, mint főtıközeg nagyobb hıkárosodást okozhatott (az olajfürdı 

hımérséklete az alkalmazott oldószertıl függıen: 130-150°C), mint a félüzemi Soxhlet-

extrakció során használt főtıgız. 

A legnagyobb hiperforin hozamot (23,97 g/kg) szuperkritikus szén-dioxiddal sikerült elérni 

SJW 1. minta esetén (11-3. ábra). 

 

 

11-3. ábra: A különbözı oldószerekkel extrahált orbáncfő (Hipericum perforatum L.) minták 
(SJW 1. és 2.) hiperforin hozamai, amelyeket HPLC-s módszer segítségével határoztam meg. 
 

A hiperforin rendkívül instabil molekula, érzékeny a hıre, levegıre. Ennélfogva kis hiperforin 

hozam volt várható a hagyományos oldószeres Soxhlet-extrakciók során a hısokk miatt. Az 

SJW 2. minta szuperkritikus szén-dioxiddal történı extrakciója során a kapott hozam 

(10,39 g/kg) majdnem csak a fele volt, mint amit az SJW 1. minta esetén kaptam. 

A hipericin, poláros karakterénél fogva, legjobban etanol oldószerben oldódott, mint a 

kísérletek során felhasznált legpolárosabb oldószerben. A hipericin oldhatósága az oldószerek 

polaritásának megfelelıen csökkent. A legrosszabb hipericin kinyerést n-hexán és 

szuperkritikus oldószerek esetén tapasztaltam. 
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A hiperforin egy apoláris tulajdonságú komponense az orbáncfőnek. Ennek megfelelıen a 

hiperforin oldhatósága a szuperkritikus szén-dioxidban volt a legjobb. Az elızetes elvárásom 

az volt, hogy a hiperforin oldhatósága n-hexánban hasonló lesz, mint szuperkritikus szén-

dioxidban, mivel oldhatósági paraméterük közel azonos. Azonban a n-hexán oldószerrel 

extrahált kivonatból a hiperforint elhanyagolható mennyiségben lehetett csak visszamérni. Ezt 

a megfigyelést erısíti meg egy független vizsgálat is, amely szerint n-hexános oldatban a 

hiperforin mennyisége 4 óra elteltével a 30 %-ra csökken, 20 óra elteltével pedig teljesen 

degradálódik. A két fı bomlástermék a furohiperforin származékai voltak [98]. 

Az orbáncfő kivonatok analitikájának, stabilitásának és standardizálhatóságának a kérdésköre 

nem egyszerő feladat. Legelıször is le kell szögezni, hogy mind hiperforin, mind hipericin 

esetén különbözı módosulatok lehetnek. Mindkét fı komponens, különösen a hiperforin 

érzékeny az oxigénre és a foto-oxidációra. A jelenlegi hiperforin standardunk metanolos 

oldatban áll rendelkezésünkre, amelyet kénytelenek vagyunk elfogadni és elhinni, hogy annyi 

hiperforin van benne, mint amit a gyártó megadott. Az egyéb helyekrıl beszerezhetı referncia 

anyagok esetén több csúcs jelent meg a HPLC-s kromatogramon és a referencia anyag 

érzékenysége is kisebb volt. Hasonló jelenségeket tapasztaltunk hipericin esetén is. Sajnos 

nem áll rendelkezésünkre a piacon ezekbıl az anyagokból certificated reference material (ami 

azt jelenti, hogy minimum két független labor ellenırzi és elfogadja a standardot). A 

referencia anyagunk megbízhatósága alapvetıen megszabja az egész mérés megbízhatóságát. 

Minden nehézség ellenére a mérési körülmények standardizálhatók és reprodukálhatók. 

Igyekeztünk olyan körülményeket biztosítani, amelyek kíméletesek a hatóanyagok számára, 

így sötét helyen hőtve, ultrahangos fürdıben végeztük a feltárást. 

Régebben az orbáncfő készítményeket hipericinre standardizálták, de manapság, ahogy a 

hatástani vizsgálatok egyre inkább a hiperforinra koncentrálnak, egyre inkább igény van a 

készítményeket hiperforinra, vagy hiperforinra és hipericinre együttesen standardizálni. 

Végeztünk stabilitás vizsgálati próbákat is, melyek szintén bizonyították, hogy n-hexános 

oldatában a hiperforin rendkívül instabil, ellenben szuperkritikus kivonatból 1-2 hónap 

elteltével is sikerült közel azonos mennyiségő hiperforint visszamérni. Ez bizakodással tölt el 

minket és feltételezzük a kivonat védı hatását, vagyis, hogy ugyan az SFE kivonatban is 

történik bomlás, de az jóval lassabb. 
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11.4. Szuperkritikus extrakció hozamai 
 

Szuperkritikus extrakció mőveleti paramétereinek (extrakciós nyomás és –hımérséklet) a 

hatását az orbáncfő SJW 3. mintájának extrakciós hozamára nézve egy 32-os kísérlettervvel 

vizsgáltam. Az alkalmazott nyomások 100, 275 és 450 bar, a hımérsékletek pedig 40, 50 és 

60°C voltak. A nyomás- és hımérséklet tartomány megválasztásánál hasonló szempontokat 

vettem figyelembe, mint a barátcserje szuperkritikus extrakciós kísérletterve során (10.3. 

fejezet). A kísérletterv centrumában (275 bar és 50°C) három ismételt mérést végeztem. Az 

extrakciós nyomás és hımérséklet extrakciós hozamra gyakorolt hatásának eredményeit 

tartalmazza a 11-2. táblázat. 

 

11-2. táblázat: Az orbáncfő SJW 3. mintájának különbözı mőködési paraméterek mellett 
elért szuperkritikus extrakciós hozamai. 

Kísérletek 

Extrakciós 

nyomás 

p [bar] 

Extrakciós 

hımérséklet 

T [°C] 

Oldhatósági 

paraméter δ 

[MPa1/2] * 

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

SFE16 450 40 17,1 34,89 

SFE17 275 40 15,8 32,64 

SFE18 100 40 10,6 21,12 

SFE19 100 50 6,7 3,57 

SFE20 450 50 16,5 42,5 

SFE21 275 50 15,0 38,58 

SFE22 275 50 15,0 39,23 

SFE23 275 50 15,0 40,03 

SFE24 275 60 14,2 43,26 

SFE25 450 60 16,0 44,05 

SFE26 100 60 5,1 1,35 
* SF-Solver szoftverrel (ISCO Inc., Lincoln, NE, USA) számolt oldhatósági paraméter adatok. 

 

A 11-2. táblázatban a beállított paraméterek és hozameredmények mellett megtalálhatók a 

szuperkritikus állapotú szén-dioxid adott extrakciós nyomás és -hımérséklethez tartozó 

oldhatósági paraméter értékei is, amelyeket a már korábban említett SF-Solver (ISCO Inc., 

Lincoln, NE, USA) szoftver segítségével határoztam meg. Ha a 11-2 táblázat adatait 

részletesebben megnézzük, akkor láthatjuk, hogy míg 100 bar nyomáson a hımérséklet 
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emelkedésével csökken a hozam, addig 450 bar nyomást alkalmazva a hımérséklet 

növelésével nı a hozam is. Ha diagramon ábrázoljuk az adatokat, akkor a 11-4. ábrán 

megfigyelhetı a „crossover pressure” jelensége, vagyis az, hogy alacsonyabb 

nyomástartományokban (~100 bar) a hımérséklet emelése kedvezıtlenül befolyásolja az 

extrakciós hozamot, míg nagyobb nyomástartományokban ennek az ellenkezıje figyelhetı 

meg, vagyis, hogy a hımérséklet emelkedése hozamnövekedést idéz elı. Azt a nyomást 

(nyomástartományt), ahol a hımérséklet hozamra gyakorolt hatásának jelensége megfordul, 

„crossover pressure”-nek nevezzük. 

 

 

 

11-4. ábra: A crossover pressure jelenségének ábrázolása orbáncfő esetén. 

 

A Pareto diagramról (11-5. ábra) jól látható, hogy az extrakciós nyomás lineáris és négyzetes 

tagjának, illetve a nyomás lineáris és négyzetes tagjának a hımérséklettel mutatott 

kereszthatásának, valamint a hımérséklet négyzetes tagjának és az extrakciós nyomásnak a 

kereszthatásának van szignifikáns hatása az extrakciós hozamra a vizsgált 5 %-os 

szignifikancia szinten (Az ábrákon az 5 %-os határt p = 0,05-nél szaggatott vonal jelzi.). 

 



EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

84 
 

 
11-5. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja az orbáncfő SJW 3. 
minta extrakciós hozamára. 

11-6. ábra: Az orbáncfő SJW 3. minta 
szuperkritikus extrakciós hozamaira illesztett 
felület. T: extraktor hımérséklet, p: extrakciós 
nyomás 

 

A 11-6. ábrán az orbáncfő SJW 3. mintájának szuperkritikus extrakciós kísérletterv szerint 

kapott hozampontjaira illesztett felületet ábrázoltam. Itt is látható a crossover pressure 

jelensége, valamint az, hogy 100 és 300 bar között a nyomás hatása az extrakciós hozamra 

jelentısebb, mint 300 bar felett. Ha jobban megnézzük a felületillesztést, illetve a 11-2. 

táblázat adatait, akkor azt vehetjük észre, hogy 300 bar extrakciós nyomás felett a nyomás 

növekedésére nem nı jelentısen az extrakciós hozam. Ennek lehetséges magyarázata, hogy a 

300 bar feletti tartományban az oldóképesség, amelyet az oldhatósági paraméter tükröz, már 

kevésbé függ a nyomástól, mint a 300 bar alatti tartományokban. A nyomás és oldhatósági 

paraméter közötti összefüggést, különbözı hımérsékleteken, ábrázoltam a 11-7. ábrán. 
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11-7. ábra: A szén-dioxid oldhatósági paraméterének alakulása a nyomás függvényében 
különbözı hımérsékleteken. 
 

11.4.1. Hiperforin tartalom 
Vizsgáltam az extrakciós nyomás és hımérséklet hatását az orbáncfő egyik 

legjelentısebb, apoláris szuperkritikus szén-dioxiddal kinyerhetı komponensének, a 

floroglucin hiperforinnak a szuperkritikus extrakciós kísérletterv pontjaiban kapott hozamaira 

(11-8. ábra). Jól látszik, hogy a vizsgált 5 %-os szignifikancia szinten a mőveleti paraméterek 

lineáris és négyzetes tagjainak, illetve ezek kereszthatásainak szignifikáns hatása van a 

hiperforin hozamára nézve. A hiperforin hozampontjaira illesztett felületet ábrázoltam a 11-9. 

ábrán. Errıl az illesztett felületrıl is leolvasható, hogy a mőveleti paraméterek jelentısen 

befolyásolják a hiperforin, hozamot, bár azt is be kell látnunk, hogy 300 bar fölött a 

nyomásnak is és a hımérsékletnek is csökken a hatása a hiperforin hozamra.  
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11-8. ábra: Az extrakciós nyomás és hımérséklet 
hatásának Pareto diagramja az orbáncfő SJW 3. 
minta hiperforin hozamára. 

11-9. ábra: Az orbáncfő SJW 3. minta hiperforin 
hozamaira illesztett felület. T: extraktor hımérséklet, 
p: extrakciós nyomás 

 

Ezt abból láthatjuk, hogy míg 100 bar-on a hozam (11-3. táblázat) 0,09-7,71 g/kg 

között változik a hımérséklet függvényében, addig 450 bar nyomáson 8,37-9,61 g/kg között, 

tehát a két különbség sorrendben 7,62 és 1,24 g/kg, vagyis 450 bar-on jóval kisebb a 

hımérséklet hatása. Ha megnézzük a nyomás hatását például 50°C-on, akkor azt látjuk, hogy 

100-275 bar között a hozamkülönbség 8,19 %, míg 275-450 bar között ez mindössze csupán 

0,03 g/kg, azaz gyakorlatilag a nagyobb nyomástartományokban a nyomás hatása már nem 

jelentıs a hiperforin hazamára. 
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11-3. táblázat: Az orbáncfő SJW 3. minta hiperforin hozamai [g/kg szárazanyag]. 

Oldószer Kísérletek 

Extrakciós 

nyomás 

p [bar] 

Extrakciós 

hımérséklet 

T [°C] 

Hiperforin 

sc-CO2 

SFE16 450 40 8,37 

SFE17 275 40 7,24 

SFE18 100 40 7,71 

SFE19 100 50 0,33 

SFE20 450 50 8,49 

SFE21 275 50 8,26 

SFE22 275 50 8,40 

SFE23 275 50 8,89 

SFE24 275 60 9,56 

SFE25 450 60 9,61 

SFE26 100 60 0,09 

 

 

11.5. Termékfejlesztés 
 

Az orbáncfő ma ismert legjelentısebb gyógyhatása az enyhe- és közepes depresszió 

kezelésében van, hiszen talán ez az egyetlen olyan növény, amelynek készítményei 

alternatívát jelenthetnek a szintetikus antidepresszánsok mellett. Tehát a termék indikációs 

területe adott, formájának pedig a kapszula tőnik ideális választásnak. A Gradiens Kft-ben 

fejlesztett termék a hyperici herba száraz-extraktját tartalmazza. A termék várhatóan növényi 

gyógyszer kategóriában fog megjelenni, így engedélyeztetése jelenleg is folyik az Országos 

Gyógyszerészeti Intézetben. Mivel az indikációs terület egy igen kiemelt része a mai 

orvoslásnak és a készítmény igen komoly a konkurenciája lehet sok, már a piacon levı 

terméknek, ezért a fejlesztı cég kérésére nem árulhatok el több információt a termékrıl. 
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12. SHIITAKE GOMBA (LENTINUS EDODES) 
 

12.1. Az alapanyag jellemzése 
 

A laboratóriumi- és félüzemi Soxhlet- és félüzemi szuperkritikus extrakciós kísérleteket 

szárított, darált shiitake gombával végeztem. A minta szárazanyag-tartalmát a 

gyógyszerkönyvi (5th edn., European Pharmacopoeia) elıírásoknak megfelelıen 105°C-os 

szárítószekrényben határoztam meg. A shiitake gomba száraz termésének szárazanyag-

tartalma három párhuzamos mérés adatai alapján 924,0±0,8 g/kg volt. Szita-analízis után 

meghatároztam a Rosin-Rammler-Bennett (RRB) szemcseméret eloszlás modell paramétereit. 

Ezek a következık voltak: a jellemzı szemcseméret d0 = 0,29±0,06 mm és az egyenletességi 

tényezı: n = 1,29±0,31. 

A vizes extrakciós gombafeldolgozási vizsgálatok során a shiitake gomba nyers termıtestét 

dolgoztam fel, amelynek nedvességtartalma ~90 % volt. 

 

12.2. Extrakciós hozamok 
 

A 12-1. táblázatban győjtöttem össze a különbözı oldószerekkel végzett laboratóriumi és 

félüzemi extrakciók 1 kg szárazanyagra vonatkoztatott hozameredményeit. 
 

12-1. táblázat: A szárított, darált shiitake gomba, különbözı oldószerekkel kapott extrakciós 
hozamai (Y, [g/kg szárazanyag]). 

Oldószerek 

Oldhatósági 

paraméter δ 

[MPa1/2]  ***  

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

etanol (96 % v/v) 26,1 307,9±22,1 

etanol*  26,1 280,02±11,2 

2-propanol 23,4 158,5±34,0 

etil-acetát 18,2 56,6±20,8 

n-hexán 14,9 10,3±1,3 

sc-CO2
**  17,1 ****  10,7±1,2 

     * Félüzemi Soxhlet-extrakció. 
     ** Az SFE rendszer extrakciós paraméterei: 450 bar és 40°C. 
   ***  Hildebrand-féle oldhatósági paraméterek [94]. 
   ****  SF-Solver szoftverrel (ISCO Inc., Lincoln, NE, USA) számolt oldhatósági paraméter. 
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A 12-1. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az extrakciós kihozatal nı az oldószer 

polaritásának növekedésével. Apoláris oldószerrel kis mennyiségő, erıs illatú termék 

nyerhetı, míg az oldószer polaritásának növekedésével kevésbé intenzív illatú, sötét, 

viszkózus terméket kapunk. Az extraktok fizikai jellemzıi széles tartományban változnak az 

alkalmazott oldószer függvényében. Az apoláris n-hexánnal kapott extraktok erıs illatú, 

sárgás-barna, jól kenhetı anyagok. Etil-acetáttal gesztenye-barna, ragacsos extraktot, 2-

propanollal sötét gesztenye-barna, ragacsos terméket, míg etanollal nagy mennyiségő, sötét 

barna, nehezen kezelhetı, ragacsos anyagot kaptunk. A különbözı oldószerrel extrahált 

termékek mindegyike erıs illatú, a növényre legjobban hasonlító illattal a n-hexánnal kapott 

termék rendelkezik. Az etil-acetáttal extrahált kivonat illata a legkellemetlenebb. Az 

adatokból az is látszik, hogy etanol oldószer esetén, a laboratóriumi és a félüzemi 

körülmények között kapott hozam eredmények nagyon közel esnek egymáshoz. A különbség 

a méretnövelés okozta hozamcsökkenéssel magyarázható. Az elızetes elvárásnak 

megfelelıen, a szuperkritikus szén-dioxid oldószer esetén kapott hozam a laboratóriumi n-

hexános hozamhoz volt nagyon hasonló. A szén-dioxidos kihozatal és a n-hexános hozam, az 

etanolosnak, mindössze csak mintegy harmincad része lett. A szuperkritikus szén-dioxiddal 

történı extrakciót a gomba aroma-mentesítésére lehet felhasználni. 

 

12-2. táblázat: A shiitake gomba (Lentinus edodes) szuperkritikus kivonatából 
spektrumkönyvtár és irodalmi adatok alapján valószínősített aromakomponensek. 

Kromatográfiás 

csúcs (scann számok) 

Csúcs alatti 

terület 

Valószínősített kéntartalmú 

aromakomponensek 

554 2,17 dimetil-triszulfid 

609 1,36 1,2,4-tritiolán 

779 0,17 2-metiltio-4,6-pirimidindiamin 

897 1,08 1,3-ditiolán 

940 4,72 lentionin 
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A shiitake szuperkritikus kivonatával elvégzett GC-MS vizsgálatok során kapott 

tömegspektrumokból, spektrumkönyvtár és irodalmi adatok alapján valószínősítem a gomba 

jellemzı kéntartalmú aromakomponenseit (12-2. táblázat). A shiitake gomba szuperkritikus 

szén-dioxiddal extrahált kivonatának gázkromatográfiás felvételét (kromatogramját) mutatom 

be a 12-1. ábrán. 

 

 

12-1. ábra: A shiitake gomba szuperkritikus extrakciós kivonatának GC kromatogramja. 

 

Az valószínősített kéntartalmú aromakomponensek közül a legjelentısebb a lentionin, amely 

egy ciklikus kéntartalmú vegyület. A lentionin a gomba jellegzetes szagát adja, valamint 

antibiotikus és vérlemezke aggregáció gátló hatással is rendelkezik [99, 100]. A 12-1. ábrán a 

940-es csúcs a lentionin csúcsa. A lentionin spektrumkönyvtárból azonosított 

tömegspektruma látható a 12-2. ábrán. 
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12-2. ábra: Spektrumkönyvtárból azonosított lentionin tömegspektruma. 

 

A többi valószínősített kéntartalmú aromakomponens, a dimetil-triszulfid, az 1,2,4-tritiolán, a 

2-metiltio-4,6-pirimidindiamin és az 1,3-ditiolán tömegspektrumai megtalálhatóak a 

mellékletben. 

 

A már említett 450 bar extrakciós nyomáson és 40°C hımérsékleten végzett szuperkritikus 

extrakciós kísérleteken kívül további vizsgálatokat végeztem 300 bar és 40°C mőveleti 

paraméterek mellett, valamint ezzel azonos beállításnál, annyi különbséggel, hogy a szén-

dioxidhoz 5 % (v/v) etanolt adagoltam a rendszerhez. Az extrakciók hozameredményei a 12-

3. táblázatban találhatók. 
 

12-3. táblázat: Shiitake gomba különbözı extrakciós nyomáson és entrainer hozzáadásával, 
40°C üzemi hımérsékleten végzett szuperkritikus extrakciójának hozameredményei. 

Oldószerek 
Extrakciós nyomás 

p [bar] 

Extrakciós hozam 

Y [g/kg] 

sc-CO2 450 11,8 

sc-CO2 300 11,6 

sc-CO2 + 5 % EtOH 300 15,3 
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A 12-3. táblázatból látszik, hogy a 300 és 450 bar nyomáson történı extrakció hozamai szinte 

teljesen megegyeznek, tehát ebbıl arra lehet következtetni, hogy shiitake gomba esetén, a 

vizsgált tartományban a nyomásnak nincs szignifikáns hatása az extrakciós hozamra. Azt is 

láthatjuk, hogy az etanol entrainer hozzáadása a rendszerhez közel 30 %-os hozamnövekedést 

eredményez. 

A shiitake gomba szuperkritikus szén-dioxiddal történı extrakciója az azonosított kéntartalmú 

aromakomponensek (12-2. táblázat) alapján alkalmas lehet gomba-aromában szegényített 

termék elıállítására. Ezenkívül a kinyert aromadús kivonat szintén tovább hasznosítható 

például élelmiszeripari készítményekben, valamint szükség esetén etanol entrainer 

adagolásával az extrakció hozama növelhetı. 

 

A shiitake gomba vizes extrakciója során a cél a lentinán kinyerése volt, amely jelenlegi 

ismereteink szerint a gomba legértékesebb komponense. Az extrakció során keletkezett vizes 

fázist elválasztottuk a rosttól, és vele azonos mennyiségő 96 %-os etanollal kicsaptuk a 

gomba értékes anyagát a lentinánt. 1 kg nyers gombából kiindulva 2,4 g lentinánt kapunk, ami 

megfelel 2,4 g/100 g szárazanyagnak. A nyers shiitake gomba vizes extrakciójának 

blokkdiagramja a 12-3. ábrán látható, ahol a tömegeket is jelöltem. 
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12-3. ábra: A shiitake vizes extrakciójának folyamata a tömegek megjelölésével. 

 

12.3. Termékfejlesztés 
 

A termékfejlesztéssel kapcsolatos munkákat a Gradiens Kft-vel szoros 

együttmőködésben végeztem el. A cég több tízéves tapasztalattal rendelkezik étrend-

kiegészítık, kozmetikumok, élelmiszerek és korábban gyógyhatású készítmények (ma már 

nincs ilyen kategória Magyarországon) fejlesztésében. 

Az elsıdleges indikációs terület, ami a shiitake gombával kapcsolatban eszünkbe 

juthat, az az általános immunerısítés. Így én is ezen a vonalon indultam el. A gomba ma 

ismert kulcsmolekulája az immunerısítésben a lentinán, amely egy β-D-glükánokból felépülı 

poliszacharid (6-2. ábra). Tehát egy olyan terméket kívántunk elıállítani, hogy az egy 

lentinánban dúsított készítmény legyen. Besorolását tekintve, gyógyszernek nem minısülı 

gyógyhatású készítmény (ma átminısítve étrend-kiegészítıvé), formája pedig „0”-s mérető 

keményzselatin kapszula. 
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Az elsı feladat a nyers gomba feldolgozása volt. A feldolgozásra kerülı nyers 

gombarészek két különbözı szállítótól származtak, ennek nincs jelentısége a termékfejlesztés 

szempontjából csupán annyi, hogy így folyamatosan nagyobb biztonsággal állt 

rendelkezésemre gomba még akkor is, ha az egyik beszállítónál valami probléma merült fel. 

A kapott alapanyag fıként csak a tönköt tartalmazta, a kalapból pedig csak az esztétikai 

hibásakat, mert egyébként a megfelelı mérető kalapokat közvetlen emberi fogyasztásra 

használják föl. A szállítmányoknál szemrevételezéssel minıségileg ellenıríztem a gombát 

különös tekintettel a penészre, rothadásra, és egyéb nemkívánatos elváltozásokra. A gomba 

feldolgozása a beérkezéstıl számított 8 órán belül minden esetben megtörtént. Mosás és 

tömegmérés után következhetett a shiitake felaprítása, amely a 8.1. fejezet utolsó 

bekezdésében ismertetett élelmiszeripari darálóval történt. A darálón egyszerre körülbelül 

0,5 kg gomba aprítható össze. Az egész folyamat során ügyelni kell a higiéniára. A felaprított 

gombát a darálóból közvetlenül az autokláv edényébe helyeztem. Mikor a teljes 

gombamennyiséget (egy sarzs 10-20 kg nyers gomba) elıkészítettem, következhetett a 

csíramentesítés, amely a vizes extrakcióhoz is használt (8.7. fejezet) MA5401 típusú 

autoklávban történt. Az autoklávozás azonban nemcsak csíramentesítésre szolgál, hanem 

azzal egy idıben extrakció is történik. Az extrakciót a gombában található, közel 90 %-nyi 

nedvesség-tartalom végzi. Az extrakció lényege, hogy a víz kioldja a gomba rostjaiból a 

benne található lentinánt. Az autoklávozás 125°C-on, 1,2 bar nyomáson, 30 percen keresztül 

folyt. 

Lehőlés után, az autoklávból kivett gombát egy zárható fedelő edénybe töltöttem át, ahol a 

gomba nedvesség-tartalmának megfelelı mennyiségő 96 %-os etanolt adtam hozzá. Az 

alkoholos áztatás egy éjszakán át tart. Ez az etanolos kezelés arra szolgál egyrészt, hogy az 

alkohol kicsapja a vizes fázisból az autoklávozás során extrahált lentinánt, így az megtapadhat 

a gombarostok felületén, másrészt az etanol extrahálja a gomba aromakomponenseit, amelyek 

ezáltal elválnak a rosttól, így majdan egy aromaszegény termékhez jutok. Az 

aromakomponensekben feldúsult alkoholos gombalevet és a lentinános gombarostokat ezután 

préseléssel választottam el egymástól, amelyhez egy kis mérető kézi prés berendezést 

használtam. Az aromákat és még egyéb hasznos élettani hatású anyagot további feldolgozásig 

hordókba töltöttem és félretettem. A feldolgozás teljes folyamatábrája a 12-4. ábrán látható. 
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Gombafeldolgozás  

Nyers gomba 
Készüléktípusok: 
 
Autokláv: 
- MA5401 
Daráló: 
- GAM „Ideal” élelmiszeripari 

daráló 
Szárító: 
- HS 401A 
Szabályozástechnika: 
- Labormix, HAGA KD48B 

Mosás Tömegmérés 

Aprítás 

Autokláv 

Alkoholos kezelés 

Préselés 

ROST PRÉSLÉ 

Búzacsíra hozzáadása 

Szárítás 

İrlés 

E-vitaminos dúsítás 

Szárítás 

Kapszulázás 

Csomagolás 

SHIBU 

Olajos extrakció 

Olajos rész 
Aroma dús 

Alkoholos rész 
Élettani hatású anyagok 

Élelmiszer Kozmetikum 

 

12-4. ábra: A shiitake gomba egy lehetséges ipari feldolgozásának folyamatábrája. 

 

Ezt követıen a kipréselt rostanyagot a kiindulási gomba tömeg 10 %-nak megfelelı 

mennyiségő búzacsírával (szintén rendelkezik roboráló hatással) kevertem össze. Ezt a nedves 

keveréket tálcákon szétterítve szárítószekrénybe helyeztem. A szárítás 55°C-on történt, egy 

Tervezett 
feldolgozás 
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éjszakán keresztül. A keverék teljes kiszáradását követıen homogén porrá ıröltem azt. Az 

ırlés után ezt a porszerő anyagot E-vitaminnal (kitőnı antioxidáns hatással rendelkezı anyag) 

dúsítottam. Az E-vitamint alkoholos oldat formájában permeteztem az ırleményre, majd az 

alkoholt szárítószekrényben ismét elpárologtattam. Az immáron E-vitaminnal dúsított száraz  

port ezután átadtam kapszulázásra.  A 

kapszulázott terméket ezután a hatályos 

jogszabályoknak megfelelı címkével 

ellátott tégelybe lehet konfekcionálni, és 

hatósági engedélyeztetés, regisztráció után 

forgalmazni. Ma SHIBU fantázianéven 

kereskedelmi forgalomban kapható a 

közremőködésemmel készült termék (12-5. 

ábra). A készítmény lentinán-tartalmát a 

Lymulus-teszt segítségével lehet 

meghatározni azonban a módszer még nem 

megbízható annyira, hogy a napi 

gyakorlatban alkalmazható háziszabvány 

készüljön belıle. 

 

 

 

 

 

 

12-5. ábra: A ma is forgalomban lévı, 
búzacsírával és E-vitaminnal dúsított shiitake 

gombából készült SHIBU fantázianevő étrend-
kiegészítı készítmény. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Célom volt gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas növényi 

hatóanyagok kinyerése, hazánkban is honos gyógynövényekbıl, mint a homoktövis 

(Hippophae rhamnoides L.), barátcserje (Vitex agnus castus L.), orbáncfő (Hypericum 

perforatum L.) és egy, már Magyarországon is termesztett és egyre népszerőbb távol-keleti 

gombából, a shiitake gombából (Lentinus edodes). 

Az extrakciós vizsgálatokat laboratóriumi és félüzemi méretben hajtottam végre, 

Soxhlet-, illetve szuperkritikus extrakcióval. A kísérletekhez felhasznált oldószerek (etanol, 2-

propanol, etil-acetát, n-hexán, szén-dioxid) mindegyike szerepel az Európai Unió által az 

élelmiszeriparban engedélyezett, felhasználható oldószerek listáján (88/344/EEC). 

Kísérletterv alkalmazásával vizsgáltam a szuperkritikus extrakció mőveleti 

paramétereinek (nyomás és hımérséklet) hatását az extrakció-, és az egyes növényekbıl 

kinyerhetı biológiailag aktív komponensek hozamára. Ezeket a hatásokat Statistica 

programmal, Pareto diagram és felületillesztés segítségével értékeltem ki. 

A különbözı oldószerekkel kapott kivonatokat, VRK-denzitometria, GC, GC-MS, 

HPLC, UV-Vis spektrofotometria analitikai módszerek alkalmazásával analizáltam. 

A vizsgált növények kivonatait igyekeztem felhasználni termékfejlesztési kísérletek 

során. 

 

Homoktövis: 

A homoktövis törköllyel végzett kísérletek során a szuperkritikus extrakció mőveleti 

paramétereinek a hatását 300-460 bar és 40-80°C tartományokban vizsgáltam. A kísérletterv 

során kapott eredményeket etanol és n-hexán oldószerek felhasználásával végzett extrakciók 

eredményeivel hasonlítottam össze. A kivonatokat VRK-denzitometria, UV-vis 

spektrofotometria és HPLC módszerekkel analizáltam. A kapott szuperkritikus extrakciós 

hozamok 142-164 g/kg között változtak a nyomás és hımérséklet függvényében. A Soxhlet-

extrakcióval kapott hozamok etanol esetén 353, 2-propanol esetén 247, etil-acetát esetén 186 

és n-hexán esetén 159 g/kg voltak. A különbözı minor komponensek hozamai 

mg minor komponens/100 g szárazanyag dimenzióban megadva a szuperkritikus kísérletek 

során a következık voltak: 228,4-433,8 β-szitoszterin, 11,9-171,7 urzolsav, 4,0-18,9 

karotinoid, 34,6-42,4 össz-tokoferol. Ezen minor komponensek optimuma a vizsgált 

tartományon belül némileg eltért egymástól. A β-szitoszterin és az urzolsav hozam optimuma 
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380 bar nyomáson és 80°C hımérsékleten volt, míg a karotinoidoké és a tokoferoloké 460 bar 

és 60°C mőködési paraméterek mellett. Etanol oldószer esetén a β-szitoszterin hozama 

473 mg/100 g, urzolsav hozama 42 mg/100 g, a karotinoidok hozama 40 mg/100 g és a 

tokoferolok hozama 83 mg/100 g voltak. N-hexán oldószer esetén ugyanezek 217, 22, 21, 

41 mg/100 g voltak. 

Megállapítható, hogy a szuperkritikus extrakció egy alkalmas módszer a homoktövis 

törköly hasznosítására, amely a homoktövis bogyó feldolgozásának a mellékterméke. Az 

extrakció javasolt mőködési paraméterei a következık: p≥460 bar és T= 60±5°C. Ilyen 

körülmények között lehet a törkölybıl nagy mennyiségben kinyerni az E-vitamint (α-

tokoferol) és a proretinolt (β-karotin). Az E-vitamin hatásos napi dózisa 10 mg (RDA=100%; 

RDA – Recommended Dietary Allowance), a β-karotiné pedig 4,8 mg (RDA=100%). A 

460 bar nyomáson és 60°C hımérsékleten kinyert kivonat 4-5 g-ját kell felhasználni 

különbözı biotermékekben, hogy az E-vitamin és β-karotin 100 %-os napi bevitele biztosított 

legyen. Az eredmények azt mutatják, hogy a homoktövis törköly visszaforgatható a 

feldolgozási láncba. 

Közremőködtem egy teljesen természetes gél alapú, homoktövis kivonatot tartalmazó 

kozmetikum kifejlesztésében. 

 

Barátcserje: 

A mőveleti paraméterek hatását a barátcserje termésének szuperkritikus extrakciója 

során 32-os kísérlettervvel vizsgáltam egy félüzemi mérető (5 liter) extraktorban. A nyomás és 

a hımérséklet hatásait a következı tartományokban vizsgáltam: 100-450 bar és 40-60°C. 

Mind az extrakciós, mind pedig az aktív komponensek hozamait n-hexán és etanol oldószerrel 

kapott eredményekkel hasonlítottam össze. A kivonatokat VRK, VRK-denzitometria, GC és 

HPLC módszerekkel analizáltam. A kapott extrakciós hozamok 1,9-65,7 g/kg között változtak 

a szuperkritikus szén-dioxid oldóképességének függvényében. A barátcserje etanolos Soxhlet-

extrakciójának hozama 181 g/kg, a n-hexánosé pedig 64 g/kg volt. A szuperkritikus 

extrakciós kísérletek során a bioaktív komponensek hozamai a következıképpen alakultak 

100 g szárazanyagra kifejezve. Rotundifurán 5,9-105,9 mg/100 g, β-szitoszterin 1,6-

108,4 mg/100 g, β-amirin 3,6-62,6 mg/100 g és kaszticin 87,5-271,3 mg/100 g. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a szuperkritikus extrakció alkalmas módszer a 

barátcserje termésének a feldolgozására. A statisztikai kiértékelések bebizonyították, hogy a 

nyomásnak szignifikáns hatása van az extrakcióra. A vizsgált tartományon belül a javasolt 

mőveleti paraméterek a 450 bar extrakciós nyomás és 45±5°C extrakciós hımérséklet. Ezen 
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beállítások mellett nyerhetı ki a rotundifurán, β-szitoszterin, β-amirin és kaszticin együttesen 

nagy mennyiségben. Ha megfigyeljük a minor komponensek koncentrációját, akkor azt látjuk, 

hogy a minor komponensek koncentrációja a szuperkritikus szén-dioxiddal extrahált 

kivonatban 3-4-szer nagyobb, mint az etanol oldószerrel extrahált kivonatban. Számszerően a 

rotundifurán, β-szitoszterin, β-amirin és kaszticin koncentrációja 

(mg minor komponens/kg kivonat) sorrendben etanol oldószer esetén 4,7; 4,9; 3,4; és 12,4; 

sc-CO2 (optimumon) esetén 16,6; 17,3; 9,9; és 42,4. 

A szuperkritikus szén-dioxiddal kapott kivonat tehát olyan értékes komponenseket 

tartalmaz, mint az illóolajok (pl.: β-kariofillén, 1,8-cineol, stb.), diterpének (pl.: rotundifurán), 

triterpének (pl.: β-szitoszterin, β-amirin), flavonoidok (kaszticin). Ezek a komponensek nagy 

mennyiségben extrahálhatók szuperkritikus szén-dioxiddal. 

Termékfejlesztési kísérleteket végeztem barátcserje tinktúra, illetve agni casti fructus száraz-

extraktot tartalmazó kapszula elıállítására, amelyeket klimakteriális indikációs területen lehet 

felhasználni. 

 

Orbáncfő: 

Az orbáncfő vizsgálata során három különbözı kiindulási nyersanyagot (SJW 1., 

SJW 2. és SJW 3.) dolgoztam fel. Az SJW 1. és SJW 2. minták esetében etanol, 2-propanol, 

etil-acetát, n-hexán, szén-dioxid oldószereket használtam fel, hogy kinyerjem az orbáncfő 

hatóanyagait és értékes kivonatot állítsak elı. Az SJW 3. mintát 32-os kísérlettervben 

használtam fel, hogy megvizsgálhassam a szuperkritikus extrakció mőveleti paramétereinek, a 

nyomásnak és a hımérsékletnek a hatását az extrakció hozamára, illetve az apoláris 

szuperkritikus szén-dioxiddal jól kinyerhetı hiperforin hozamára. 

Az SJW 1. és SJW 2. minták laboratóriumi Soxhlet-extrakcióját tehát négy különbözı 

oldószer felhasználásával végeztem el. A kapott extrakciós hozamok (YSJW 1. = 44-258 g/kg, 

YSJW 2. = 44-358 g/kg) az oldószerek polaritásának emelkedésével nıttek. A félüzemi 

kísérleteket 5 literes extraktorban etanollal (YSJW 1. = 159 g/kg, YSJW 2. = 250 g/kg) és egy 

szintén 5 liter térfogatú, nyomásálló edényben szuperkritikus szén-dioxiddal végeztem 

450 bar nyomáson és 40°C hımérsékleten (YSJW 1. = 38 g/kg, YSJW 2. = 32 g/kg). A kivonatok 

analízisét UV-Vis spektrofotometria és HPLC módszerek alkalmazásával végeztem. 

Hatékony extrakciót valósítottam meg mindkét fı komponensre (hipericin, hiperforin) nézve. 

A virágzás végén győjtött SJW 1. minta szuperkritikus szén-dioxid oldószerrel, mérsékelt 

hımérsékleten (~40°C) végzett extrakciója során stabil, hiperforinban dús kivonatot kaptam. 

A virágzás elején győjtött SJW 2. mintából poláris oldószerrel (etanol) enyhe hımérsékleten 
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(~40°C) stabil, hipericinben dús kivonat nyerhetı ki. Mivel a két fı komponens 

polaritása/affinitása eltérı, extrakciójukhoz különbözı oldószerek használata szükséges. A 

kívánt komponenseket nagy koncentrációban tartalmazó kivonatok felhasználásával egy 

standardizált keverék állítható elı, amely kiváló alapanyaga lehet bármely gyógyterméknek. 

Az SJW 3. minta extrakcióját 100, 275, 450 bar extrakciós nyomáson és 40, 50, 60°C 

extrakciós hımérsékleten végeztem el szén-dioxid oldószerrel. A kapott extrakciós hozamok a 

szuperkritikus szén-dioxid oldóképességének függvényében 1,35-44,05 g/kg között változtak. 

A kivonatokat HPLC-s módszer alkalmazásával analizáltam. A hiperforin hozama az 

extrakciós nyomás és -hımérséklet beállításainak függvényében 0,09-9,61 g/kg között 

változott. A mőveleti paraméterek jelentısen befolyásolják a hiperforin hozamot, de 300 bar 

fölött mind a nyomásnak mind a hımérsékletnek csökken a hatása a hiperforin hozamra. A 

legjobb kivonatott az SJW 3. minta esetében is 450 bar nyomáson értem el. 

Az orbáncfővel végzett kísérletek kiértékelésének legnehezebb pontja az analitika volt. 

Egyrészt problematikus volt a megfelelı referencia anyag beszerzése, mind hiperforin, mind 

pedig hipericin esetén a piacon kapható sztenderdek között volt olyan, amelynek HPLC 

kromatogramja több csúcsot tartalmazott. A referencia anyag megbízhatósága alapvetıen 

meghatározza a mérési módszer megbízhatóságát. A mérési körülmények egyébként 

standardizálhatók és reprodukálhatók. A másik fı probléma, hogy mindkét fı komponens 

(hipericin és hiperforin) igen instabil molekula, különösen a hiperforin érzékeny az oxigénre 

és a foto-oxidációra. Ezért igyekeztünk olyan körülményeket biztosítani a mintaelıkészítés 

során, amelyek kíméletesek a hatóanyagok számára, így sötét helyen hőtve, ultrahangos 

fürdıben végeztük a feltárást. 

Egy termékfejlesztı céggel, a Gradiens Kft-vel együttmőködésben részt vettem egy orbáncfő 

száraz-extraktot tartalmazó, antidepresszáns hatású termék fejlesztésében. 

 

Shiitake gomba: 

A shiitake gomba extrakcióját laboratóriumi Soxhlet-extrakcióban etanol (hozam: 

308 g/kg), 2-propanol (158 g/kg), etil acetát (57 g/kg) és n-hexán (10 g/kg) oldószerekkel 

vizsgáltam. Félüzemi méretben etanol oldószerrel 280 g/kg kivonatot extraháltam szárított 

shiitake gombából kiindulva, míg ugyanilyen méretben szuperkritikus szén-dioxiddal 450 bar 

nyomáson és 40°C hımérsékleten végezve az extrakciót 11 g/kg hozamot értem el. A 

szuperkritikus szén-dioxiddal extrahált kivonatot GC-MS módszer alkalmazásával 

vizsgáltam. Spektrumkönyvtár és irodalmi adatok alapján a gomba öt aroma komponensét 

valószínősítem a kivonatból, amelyek a következık: dimetil-triszulfid, 1,2,4-tritiolán, 2-
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metiltio-4,6-pirimidindiamin, 1,3-ditiolán és lentionin. Ezek a shiitake gomba fı kéntartalmú 

aromakomponensei, amelyek a gomba jellemzı ízét adják. Ezen komponensek közül a 

lentionin azon kívül, hogy a gomba ízének kialakításában játszik fontos szerepet, vérlemezke 

(thrombocyta) aggregáció gátló hatása is van [100], ezáltal ígéretes molekulája lehet a 

trombózis kezelésének. Ez a hatása hasonló más kéntartalmú molekulákéhoz (diallil-

diszulfidok), amelyeket a fokhagymában találtak. A szuperkritikus extrakció tehát alkalmas a 

gomba jelentıs aromakomponenseinek kinyerésére. A gomba ízkomponensei felhasználhatók 

különbözı élelmiszeripari termékekben, mint például levesporok, gombakrémek, stb. 

Egy másik kísérlet során nyers gombát használtam fel nyersanyagként és autoklávban 

elvégeztem ennek félüzemi mérető vizes extrakcióját. A vizes extrakció során kinyertem a 

gomba értékes poliszacharid frakcióját (lentinán), amelyet azután tovább kezelve, etanollal 

csaptam ki. Az így kapott lentinánban (a gomba legértékesebb immun-stimuláns komponense) 

dús fázis hozama 2,4 g/100 g volt. 

Közremőködésemmel elkészült egy shiitake gomba alapú étrend-kiegészítı termék 

búzacsírával és E-vitaminnal dúsítva, aminek hatóanyaga a lentinán. 
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M-1. ábra: A shiitake gomba szuperkritikus kivonatából spektrumkönyvtár segítségével 

valószínősített dimetil-triszulfid tömegspektruma. 
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M-2. ábra: A shiitake gomba szuperkritikus kivonatából spektrumkönyvtár segítségével 

valószínősített 1,2,4-tritiolán tömegspektruma. 
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M-3. ábra: A shiitake gomba szuperkritikus kivonatából spektrumkönyvtár segítségével 

valószínősített 2-metiltio-4,6-pirimidindiamin tömegspektruma. 
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M-4. ábra: A shiitake gomba szuperkritikus kivonatából spektrumkönyvtár segítségével 

valószínősített 1,3-ditiolán tömegspektruma. 
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1. Homoktövis (Hippophae rhamnoides L.) törköllyel végzett kísérletek során a 

szuperkritikus extrakció mőveleti paramétereinek, az extrakciós nyomásnak és 

hımérsékletnek a hatását vizsgáltam. A 32 kísérletterv során kapott hozam 

eredményeket és a kivonatok beltartalmi jellemzıit etanol és n-hexán oldószerek 

felhasználásával végzett extrakciók eredményeivel hasonlítottam össze. 

a) Megállapítottam, hogy a homoktövis törköly szuperkritikus extrakciója során a 

minor komponensek hozam optimuma a vizsgált tartományon belül eltér 

egymástól. A β-szitoszterin és az urzolsav (triterpének) hozam optimuma a 

vizsgált közepes nyomáson és magas hımérsékleten volt, míg a karotinoidoké 

és a tokoferoloké a vizsgált maximális nyomáson és közepes hımérsékleten. 

Meghatározható egy olyan beállítása a mőveleti paramétereknek, ahol az 

értékes minor komponensek együttesen nyerhetık ki relatíve nagy 

mennyiségben. 

b) Megállapítottam, hogy szuperkritikus szén-dioxiddal végzett extrakció során, a 

kísérletterv alapján javasolt mőködési paraméterek mellett kinyert kivonat β-

szitoszterin és urzolsav koncentrációja többszöröse az etanol illetve n-hexán 

oldószerekkel kinyert extraktumokénak, a β-karotin és tokoferol 

koncentrációja pedig mindhárom oldószerrel extrahált kivonatnak szinte 

megegyezik.3, 12 

 

2. A fellelhetı nemzetközi szakirodalmi források alapján, a világon elsıként vizsgáltam a 

barátcserje (Vitex agnus castus L.) termésének szuperkritikus extrakcióját. A mőveleti 

paraméterek (nyomás, hımérséklet) hatását a barátcserje termésének szuperkritikus 

extrakciója során 32-os kísérlettervvel követtem nyomon egy félüzemi mérető 

extraktorban. Mind a teljes kivonat, mind pedig az aktív komponensek hozamait n-

hexán és etanol oldószerrel kapott eredményekkel hasonlítottam össze. 

a) Megállapítottam, hogy a nyomás lineáris és négyzetes tagjának, valamint 

rotundifurán és β-szitoszterin esetén a nyomás és hımérséklet kereszthatásának 

is szignifikáns hatása van a minor komponensek hozamára a vizsgált 

tartományon belül 5 %-os szignifikancia szinten. A statisztikai kiértékelések 

alapján meghatározható egy olyan beállítása a mőveleti paramétereknek, ahol a 
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barátcserje termésének jelentısebb minor komponensei, a rotundifurán 

(diterpén), β-szitoszterin, β-amirin (triterpének) és kaszticin (flavonoid) 

együttesen nyerhetık ki nagy mennyiségben. 

b) Megállapítottam, hogy a szuperkritikus szén-dioxiddal kinyert kivonatban a 

minor komponensek koncentrációja többszöröse az etanol oldószerrel extrahált 

kivonaténak. Így a szuperkritikus extrakció alkalmas módszer a barátcserje 

termésének a feldolgozására.2, 4, 7, 8, 10, 11 

 
3.  Az orbáncfő (Hypericum perforatum L.) herbájának vizsgálata során három különbözı 

kiindulási nyersanyagot dolgoztam fel. Két minta esetében etanol, 2-propanol, etil-

acetát, n-hexán, szén-dioxid oldószereket használtam fel, hogy kinyerjem az orbáncfő 

hatóanyagait és értékes kivonatot állítsak elı. A harmadik kiindulási mintát 32-os 

kísérlettervben használtam fel, hogy megvizsgálhassam a szuperkritikus extrakció 

mőveleti paramétereinek, a nyomásnak és a hımérsékletnek a hatását az extrakció 

hozamára, illetve az apoláris szuperkritikus szén-dioxiddal jól kinyerhetı hiperforin 

hozamára. 

a) Igazoltam, hogy a virágzás végén győjtött minta szuperkritikus szén-dioxid 

oldószerrel, enyhe hımérsékleti körülmények között végzett extrakciója során 

stabil, hiperforinban dús kivonat nyerhetı ki. 

b) Igazoltam, hogy a virágzás elején győjtött mintából poláris oldószerrel (etanol) 

enyhe hımérsékleti viszonyok mellett stabil, hipericinben dús kivonat nyerhetı 

ki. 

c) A kívánt komponenseket (hipericin és hiperforin) nagy koncentrációban 

tartalmazó kivonatok felhasználásával egy standardizált keverék állítható elı, 

amely kiváló alapanyaga lehet egy, az enyhe- és közepes depresszió kezelésére 

alkalmas gyógyterméknek. 

d) Az orbáncfő minta szuperkritikus extrakciós vizsgálatai során megállapítottam, 

hogy a mőveleti paraméterek jelentısen befolyásolják a hiperforin hozamot, de 

300 bar fölött mind a nyomásnak mind a hımérsékletnek csökken a hatása a 

hiperforin hozamra.1, 5 
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4. A shiitake gomba (Lentinus edodes) extrakciós vizsgálatait etanol, 2-propanol, etil-

acetát, n-hexán, szén-dioxid és víz oldószerekkel, laboratóriumi és félüzemi méretben 

végeztem el. 

a) Gázkromatográfiás és tömegspektrometriás módszer alkalmazásával a 

szuperkritikus kivonatból spektrumkönyvtár és irodalmi adatok alapján 

valószínősítem a shiitake gomba fı kéntartalmú aromakomponenseit, amelyek 

a következık: dimetil-triszulfid, 1,2,4-tritiolán, 2-metiltio-4,6-pirimidindiamin, 

1,3-ditiolán és lentionin. 

b) Megállapítottam, hogy a szuperkritikus extrakció alkalmas a gomba jelentıs 

aromakomponenseinek kinyerésére.6, 9, 13-15 
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Alulírott Cossuta Dániel kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem 

és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, 

vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően a forrás 

megadásával megjelöltem. 
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