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1. Bevezetés és irodalmi háttér 

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. 

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. Az SFE másik igen fontos elınye, hogy az 

extrakció hımérséklete relatíve alacsony, így a hıérzékeny növényi hatóanyagok szinte 

hıkárosodás 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). 
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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 technológiáké. Kísérleteim során elvégeztem 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. 

 

2. Kísérleti módszerek 

Az extrakciós méréseket laboratóriumi és félüzemi méretben végeztem, 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). 

 

 

 

(1) CO2 tároló tartály 

(2) hőtı hıcserélık 

(3) szivattyú 

(4) melegítı hıcserélık 

(5) extraktor 

(6) szeparátorok 

2-1. ábra: Félüzemi mérető szuperkritikus extrakciós berendezés. 
 

A 2-1. ábrán bemutatott extrakciós berendezés a következıképpen mőködik. A szén-

dioxid az (1) puffer tartályból (2) hőtın keresztül a (3) szivattyúba, majd a (4) hıcserélıbe 

kerül, ahol nyomását és hımérsékletét már a kritikus értékek fölé emeljük. Az oldható 

növényi komponensek kioldása után a szuperkritikus állapotú szén-dioxid (sc-CO2) az (5) 
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extraktorból egy nyomáscsökkentı szelepen és hıcserélın keresztül a (6) szeparátorokba jut, 

ahol az oldott komponensek kiválnak. 

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. 

 

3. Eredmények 

A disszertációban bemutatott kutatási munka a feldolgozott növények szerint a következı 

négy részre tagolható. 

 

3.1. Homoktövis (Hippophae rhamnoides L.) 

A homoktövis törköllyel végzett kísérletek során a szuperkritikus extrakció mőveleti 

paramétereinek a hatását 300-460 bar és 40-80°C tartományokban vizsgáltam. A 32-os teljes 

kísérleti terv során kapott eredményeket etanol és n-hexán oldószerek felhasználásával 

végzett extrakciók eredményeivel hasonlítottam össze. A kapott szuperkritikus extrakciós 

hozamok 142-164 g/kg között változtak a nyomás és hımérséklet függvényében. Ezek az 

eredmények hasonlóak a n-hexán oldószerrel laboratóriumi Soxhlet-extrakció esetén kapott 

hozammal. A kísérletterv pontjaiban mért hozam 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. 

Varianciaanalízissel megállapítottam, hogy a nyomásnak szignifikáns hatása van a hozamra 

5 %-os szignifikancia szinten. A vizsgált minor komponensek hozam optimuma a vizsgált 

tartományon belül némileg eltért egymástól. A β-szitoszterin és az urzolsav hozam optimuma 

380 bar nyomáson és 80°C hımérsékleten volt, míg a karotinoidoké és a tokoferoloké 460 bar 

és 60°C mőködési paraméterek mellett. A nyomás és hımérséklet lineáris tagjain kívül e 

mőködési paraméterek kereszthatásainak van szignifikáns hatása az össz-tokoferol hozamra a 

vizsgált tartományban 5 %-os szignifikancia szinten. Etanol oldószerrel több, mint kétszer 

akkora extrakciós hozamot lehet elérni, mint sc-CO2-dal. Azonban a szuperkritikus szén-

dioxiddal extrahált kivonat β-szitoszterin koncentrációja több mint másfélszerese, urzolsav 
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koncentrációja közel négyszerese az etanollal, illetve n-hexánnal extrahált kivonatokénak. A 

β-karotin és össz-tokoferol koncentrációja pedig mindhárom oldószerrel extrahált kivonatnak 

szinte megegyezik. 

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 a legnagyobb mennyiségben kinyerni az E-vitamint (α-

tokoferol) és a proretinolt (β-karotin). 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. 

 

3.2 Barátcserje (Vitex agnus castus L.) 

A mőveleti paraméterek hatását a barátcserje termésének szuperkritikus extrakciója 

során 32-os kísérlettervvel követtem nyomon egy félüzemi mérető extraktorban. A nyomás és 

a hımérséklet hatásait a következı tartományokban vizsgáltam: 100-450 bar és 40-60°C. 

Mind a teljes kivonat, mind pedig az aktív komponensek hozamait n-hexán és etanol 

oldószerrel kapott eredményekkel hasonlítottam össze. A teljes faktoros kísérletterv 

pontjaiban mért hozamokat Statistica programmal kiértékelve megállapítható, hogy a vizsgált 

tartományon belül nagy extrakciós hozamok érhetık el 300 bar felett és 45±5°C-on. A 

varianciaanalízis alapján megállapítható, 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. Oldhatósági paramétere alapján a 

szuperkritikus extrakció hozamai a n-hexán oldószerrel extrahált kivonat hozamával 

hasonlíthatók össze. Etanol oldószerrel a hozam közel háromszorosa annak, mint amit 

szuperkritikus szén-dioxiddal el lehet érni. A barátcserje termésének minor komponenseit a 

rotundifuránt, β-szitoszterint, β-amirint és kaszticint 450 bar extrakciós nyomáson és 45±5°C 

extrakciós hımérsékleten lehet együttesen nagy mennyiségben extrahálni. A minor 

komponensek hozamára nézve a nyomás lineáris és négyzetes tagjának valamint a 

rotundifurán és β-szitoszterin esetén az SFE paraméterek kereszthatásának van szignifikáns 

hatása 5 %-os szignifikancia szinten. A vizsgált tartományon belül javasolt 450 bar és 45±5°C 

mőködési paraméterek mellett szuperkritikus szén-dioxiddal extrahált kivonatban a minor 
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komponensek koncentrációja 3-4-szer nagyobb, mint az etanol oldószerrel extrahált 

kivonatban. 

A szuperkritikus szén-dioxiddal kapott kivonat tehát olyan értékes komponenseket 

tartalmaz, mint az illóolajok (pl.: 1,8-cineol, β-kariofillén, 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. 

 

3.3. Orbáncfő (Hypericum perforatum L.) 

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 négy különbözı oldószerrel 

végeztem el. A kapott extrakciós hozamok az oldószerek polaritásának emelkedésével nıttek. 

A félüzemi kísérleteket 5 literes extraktorban etanollal és egy szintén 5 liter térfogatú, 

nyomásálló edényben szuperkritikus szén-dioxiddal végeztem 450 bar nyomáson és 40°C 

hımérsékleten. Vizsgáltam a kivonatok hipericin-, valamint hiperforin-tartalmát és a 

következıket tapasztaltam. A hipericin poláris karakterénél fogva a legjobban, etanol 

oldószerben oldódott, mint a kísérletek során felhasznált legpolárisabb oldószerben. A 

hipericin oldhatósága az oldószerek polaritásának csökkenésével arányosan kisebb lett. N-

hexán és szuperkritikus szén-dioxid oldószerrel extrahált kivonatokból nem tudtam hipericint 

visszamérni. 

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. Ez 
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azért lehetséges, mert a hiperforin n-hexán oldatában igen instabil, fı bomlástermékei a 

furohiperforin származékai.1 

Megvalósítottam mindkét fı komponens (hipericin, hiperforin) hatékony extrakcióját. 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 

(~40°C) stabil, hipericinben dús kivonato 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 egy, az enyhe- és közepes 

depresszió kezelésére alkalmas 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 teljes faktoros kísérletterv 

pontjaiban kapott hozamok alapján egyértelmően látszik a „crossover pressure” jelensége, 

valamint az, hogy 100 és 300 bar között a nyomás hatása az extrakciós hozamra jelentısebb, 

mint 300 bar felett. A statisztikai értékelés alapján elmondható, 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. Azt tapasztaltam, hogy a mőveleti paraméterek lineáris 

és négyzetes tagjai, valamint ezek kereszthatásai szignifikánsan 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 450 bar nyomáson és 

60°C hımérsékleten értem el. 

Részt vettem egy orbáncfő száraz-extraktot tartalmazó, antidepresszáns hatású termék 

fejlesztésében. 

 

                                                           
1 Fuzzati, N., Gabetta, B., Strepponi, I., Villa, F., High-performance liquid chromatography-electrospray 

ionization mass spectrometry and multiple mass spectrometry studies of hyperforin degradation products. 
Journal of Chromatography A, 2001;926:187-198. 



Gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas 
növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval 

 

 
7 

3.4. Shiitake gomba (Lentinus edodes) 
 

A shiitake gomba különbözı komponenseinek kinyerését 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-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 hatású is2, 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. 

További vizsgálataim során nyers gombát használtam fel nyersanyagként és autoklávban 

elvégeztem ennek félüzemi mérető vizes extrakcióját. A vizes extrakció során kinyertem a 

gomba értékes poliszacharid frakcióját, 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. 

További fejlesztéseket igényel a lentinán analitikájának kidolgozása. A már megfelelıen 

mőködı analitikai módszer alkalmazásával lehetıség nyílik a gomba extrakciójának a 

tökéletesítésére. Ezenkívül fontos feladat a gomba jelenlegi feldolgozása során keletkezı, és 

pillanatnyilag még nem hasznosított, kipréselt alkoholos gombalé hasznosítása. 

Közremőködésemmel elkészült egy shiitake gomba alapú étrend-kiegészítı termék 

búzacsírával és E-vitaminnal dúsítva. 

 
 

                                                           
2 Shimada, S., Komamura, K., Kumagai, H., Sakurai, H., Inhibitory activity of shiitake flavor against platelet 

aggregation. Biofactors, 2004;22:177-179. 
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4. Tézisek 
 
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 

barátcserje termésének jelentısebb minor komponensei, a rotundifurán 
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(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] 

 

 

5. Alkalmazási lehetıség 

 

A szuperkritikus extrakció során szén-dioxid oldószerrel kinyert extraktumok alkalmasak 

gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari felhasználásra. Nevezetesen a homoktövis 

törkölybıl extrahált kivonat felhasználható étrend-kiegészítı, illetve kozmetikai termékek 

elıállítására. Ugyancsak az étrend-kiegészítık, de akár az élelmiszerek piacán, mint ital 

adalék alkalmazható a barátcserje kivonata, valamint illóolajai aromaterápiában 

felhasználhatók. Az orbáncfő szuperkritikus kivonatát célszerő etanol oldószerrel kinyert 

extraktummal összekeverni, így az orbáncfő két legjelentısebb hatóanyagára a hipericinre és 

a hiperforinra standardizált terméket lehet elıállítani. Ezt a terméket a gyógyászatban az 

enyhe- és közepes depresszió kezelésében lehetne felhasználni. A shiitake gombát, 

immunerısítı tulajdonságát kihasználva, étrend-kiegészítıkben használhatjuk fel. Ezenkívül 

aromaanyagai az élelmiszeriparban elsısorban főszerként jelenhetnek meg. 

Doktori munkám során szoros együttmőködésben dolgoztam egy termékfejlesztı céggel, a 

Gradiens Kft-vel. Ennek eredményeképpen készült el több készítmény is, amelyeknek az 

alapanyaga a munkám során feldolgozott növények voltak. A termékek különbözı 

fantázianéven kerülnek forgalomba, mint Vitagold, Klimovit, Deprovit, Shibu. Ezek közül két 

készítmény a Vitagold és a Shibu kereskedelmi forgalomban kapható, míg a másik két termék 

még engedélyeztetési fázisban van. 

 



Gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas 
növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval 

 

 
11 

6. Közlemények 

Nemzetközi folyóiratban megjelent közlemények: 

[1] Cossuta D., Vatai T., Báthori M., Hohmann J., Keve T., Simándi B., Extraction of 

hyperforin and hypericin from St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) with 

different solvents, Journal of Food Process Engineering 2009, accepted. 

impact factor: 0,656  idézettség: 0 független 

 

 

[2] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Hohmann J., Prechl A., Lemberkovics É., Kéry Á., 

Keve T., Supercritical fluid extraction of Vitex agnus castus fruit, The Journal of 

Supercritical Fluids 2008;47:188-194. 

impact factor: 2,428  idézettség: 1 független 

 

[3] Cossuta D., Simándi B., Hohmann J., Doleschall F., Keve T., Supercritical carbon 

dioxide extraction of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) pomace, Journal of 

the Science of Food and Agriculture, 2007;87:2472-2481. 

impact factor: 1,304  idézettség: 1 független 

 

 

[4] Hajdú Zs., Hohmann J., Forgo P., Martinek T., Dervarics M., Zupkó I., Falkay Gy., 

Cossuta D., Máthé I., Diterpenoids and flavonoids from the fruits of Vitex agnus-

castus and antioxidant activity of the fruit extracts and their constituents, Phytotherapy 

Research, 2007;21:391-394. 

impact factor: 1,708  idézettség: 4 független 

 

 

 

Nemzetközi konferencia közlemények: 

 

[5] Cossuta D., Baffi B., Mészáros Á., Kiss K., Fekete J., Keve T., Simándi B., 

Supercritical fluid extraction of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) and 

marigold (Calendula officinalis L.), 12th European meeting on Supercritical Fluids 

(International Society for Advancement of Supercritical Fluids – ISASF Event), Graz, 

Austria 9th-12th May 2010, accepted Poszter 



Cossuta Dániel – Ph.D. értekezés tézisfüzet 
 

 
12 

 

[6] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Keve T., Lelik L., Márkus M., Extraction of shiitake 

mushroom (Lentinus edodes) with different solvents, 5th International Symposium on 

High Pressure Processes Technology and Chemical Engineering (EFCE Event 661), 

Segovia, Spain, 24th-27th June 2007. Poszter 

 

[7] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Hohmann J., Keve T., The extraction of Vitex agnus 

castus with different solvents, 17th International Congress of Chemical and Process 

Engineering; CHISA, Prague, Czech Republic, 27th -31st August 2006, ISBN 80-

86059-45-6, p. 279. Szóbeli Elıadás 

 

 

 

Hazai folyóiratban megjelent közlemények: 

 

[8] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Hohmann J., Prechl A., Lemberkovics É., Kéry Á., 

Keve T., Barátcserje (Vitex agnus castus L.) termésének feldolgozása szuperkritikus 

extrakcióval, Olaj Szappan Kozmetika, Szuperkritikus Oldószerek Mőveleti és 

Analitikai Alkalmazása ’08 különszám 2009;58:72-79. 

 

[9] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Keve T., Lelik L., A shiitake gomba extrakciója 

különbözı oldószerekkel, Olaj Szappan Kozmetika, 2004;53:159-163. 

 

 

 

Hazai konferencia közlemények: 

 

[10] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Hohmann J., Keve T., A Vitex agnus castus 

hatóanyagainak extrakciója különbözı oldószerekkel, Mőszaki Kémiai Napok ’07, 

Veszprém, ISBN 978-963-9696-15-0, 2007 p. 213. Szóbeli Elıadás 

 

[11] Cossuta D., The extraction of Vitex agnus castus with different solvents, Oláh György 

Doktori Iskola, Doktoráns konferencia, 2006. február 7., Budapest, angol nyelvő 

összefoglaló, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 2007;51:79. Szóbeli 

Elıadás 



Gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas 
növényi hatóanyagok kinyerése szuperkritikus extrakcióval 

 

 
13 

 

[12] Cossuta D., Simándi B., Hohmann J., Doleschall F., Keve T., Homoktövis (Hippophae 

rhamnoides L.) extrakciója szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal, Mőszaki Kémiai 

Napok ’06, Veszprém, ISBN 963-9495-86-7, 2006 p. 18. Szóbeli Elıadás 

 

[13] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Keve T., Lelik L., A shiitake gomba extrakciója 

különbözı oldószerekkel, Szuperkritikus oldószerek analitikai és mőveleti 

alkalmazása Konferencia 2005., Budapest 2005. május 19. ISBN 963 420 841 X 

Poszter 

 

[14] Cossuta D., Simándi B., Vági E., Keve T., A shiitake gomba extrakciója különbözı 

oldószerekkel, Mőszaki Kémiai Napok ’04, Veszprém, ISBN 963-9495-37-9, 2004 p. 

303. Szóbeli Elıadás 

 

[15] Cossuta, D.; Simándi, B.; Vági, E., Extraction of shiitake mushroom with different 

solvents, TDK konferencia angol nyelvő összefoglaló, Periodica Polytechnica 

Chemical Engineering, 2003;47:124. Szóbeli Elıadás 

 

[16] Cossuta D., Nagy B., Tánczos T., Simándi B., Vági E., Doleschall F., Kukoricacsíra 

extrakciója különbözı oldószerekkel és a termékek minıségi vizsgálata, Mőszaki 

Kémiai Napok ’03, Veszprém, ISBN 963-7172-99-8, 2003 p. 371. Szóbeli Elıadás 

 

[17] Cossuta D.; Nagy B.; Tánczos T., Extraction of corn germ with different solvents and 

the analytical investigation of the products, TDK konferencia angol nyelvő 

összefoglaló, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 2001;45:57. Szóbeli 

Elıadás 

 

 

 



Cossuta Dániel – Ph.D. értekezés tézisfüzet 
 

 
14 

Egyéb közlemények: 

 

[18] Mészáros Á., Cossuta D., Fekete J., Hiperforin, hipericin meghatározása 

szuperkritikus extraktumokból, MTA ÉKB Élelmiszeranalitikai és -minıségi 

Munkabizottsági ülés 2009. december 1. 

 

[19] Mészáros Á., Nagy B., Cossuta D., Csépány P., Fekete J., HILIC módszer alkalmazása 

fokhagyma hatóanyagra, PTE-MKE Elıadói Ülés 2009, Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs, 2009 október 8-9. 

 


