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S I K  B E A T R I X 1

Lamiaceae családba tartozó tradicionális  
gyógynövények fő bioaktív hatóanyagának  

kinyerésére szolgáló extrakciós eljárások kidolgozása

1. BEVEZETÉS

Az elmúlt években jelentős figyelmet fordítottak a fenolok analízisére, hiszen a 
különböző növényekben olyan másodlagos metabolitként előforduló anyagcse-
retermékek vannak, melyek számos egészségügyi tulajdonságokkal rendelkez-
nek.2 Elsősorban antioxidáns és gyulladásgátló hatást tulajdonítanak nekik, de 
mindezek mellett újabb kutatások eredményei kimutatták, hogy megelőző vagy 
terápiás hatással bírhatnak például a szív- és érrendszeri betegségek, a neurode-
generatív rendellenességek, az elhízás vagy a rák esetében is.3 A Lamiaceae család 
növényeiben az egyik leggyakrabban előforduló fenolos vegyület a rozmaring-
sav (RA), mely a kávésav és a 3,4-dihidroxi-fenil-tejsav észtere.4 A vegyületnek 
elsődlegesen antioxidáns tulajdonságai jelentősek; több kutatás kimutatta, hogy 
erősebb, mint az E-vitamin.5 Mindezek mellett azonban antibakteriális, anti-al-
lergiás, anti-karcinogén, valamint az Alzheimer- és a Parkinson-kórban szenve-
dő betegek terápiájában mutatott kedvező hatásai sem elhanyagolhatók.6 Ezen 
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pozitív tulajdonságai miatt egyaránt alkalmazzák az élelmiszer-, a kozmetika- és 
a gyógyszeripari ágazatokban is.7 

A növényekben lévő vegyületek által kínált előnyök kihasználása érdeké-
ben megfelelő extrakciós módszereket kell alkalmazni. Mivel a növényekben 
fellelhető polifenolok szerkezete széles körben változik,8 kinyerésükre számos 
módszer létezik. Ezen kivonási eljárásokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Be-
szélhetünk hagyományos, illetve új technikákról. Az RA kivonására leggyak-
rabban alkalmazott technikák közé a Soxhlet-extrakció, a szobahőmérsékleten 
végzett áztatás (MAC), a rázatásos áztatás (MACS), a magasabb hőmérsékleten 
végzett forralásos áztatás (HRE), az ultrahangos-, a mikrohullámú (MAE) vagy a 
szuperkritikus folyadék-extrakció tartozik.9 Fontos azonban megjegyezni, hogy a 
„zöld” kémia jelenleg azokra a kinyerési technikákra összpontosít, melyek olyan 
oldószereket használnak, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem károsak az em-
beri egészségre.10 

A fenti szemlélet alapján kutatásom fő célja ipari körülmények között is meg-
valósítható kivonatolási eljárások kidolgozása, melyek igazolhatóan nagy RA 
tartalmú gyógyászati és élelmezési célokra egyaránt alkalmazható kivonatokat 
eredményeznek.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. Felhasznált vegyszerek, oldatok

A folyadékkromatográfiás elemzésekhez a 0,25% trifluorecetsav (TFA) oldatot 
99%-os TFA (Riedel-de Haën, pro analysi) ionmentes vízzel (H2O, 18MΩcm) 
történő hígításával állítottam elő. Vizsgálataimhoz továbbá 100% etanolt (EtOH, 
Reanal), tömény sósavat (HCl, Merck) és gradiens HPLC tisztaságú optigrad 
típusú metanolt (MeOH, LGC Standards) használtam. A gyógynövényekben 
lévő hatóanyagok azonosításához használt RA standard vegyületet a Sigma-Ald-
rich forgalmazta (Magyarország).

[7] Razboršek, Maša, Islamčević: Stability studies on trans-rosmarinic acid and GC-MS ana-
lysis of its degradation product, in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2019, no. 
55., pp. 1010–1016.
[8] Adebooye, Odunayo, C. – Alashi, Adeola, M. – Aluko, Rotimi, E.: A brief review on 
emerging trends in global polyphenol research, in Journal of Food Biochemistry, 2018, no. 42., 
e12519.
[9] Ngo, Yi, Lei – Lau, Cher, Haan – Chua, Lee, Suan: Review on rosmarinic acid extraction, 
fractionation and its anti-diabetic potential, in Food and Chemical Toxicology, 2018, no. 121., pp. 
687–700.
[10] Kivilompolo, Maarit – Hyötyläinen, Tuulia: Comprehensive two-dimensional liquid 
chromatography in analysis of Lamiaceae herbs: characterisation and quantification of antioxi-
dant phenolic acids, in Journal of Chromatography A, 2007, no. 1145., pp. 155–164.
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2.2. Vizsgált növények

Kísérleteimet a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. által termesztett, általuk 2017 nya-
rán betakarított és megszárított citromfű (Melissa officinalis L.), borsosmenta 
(Mentha×piperita), kakukkfű (Thymus vulgaris L.), rozmaring (Rosmarinus offi-
cinalis L.), szurokfű (Origanum vulgare L.) és zsálya (Salvia officinalis L.) gyógy-
növényekkel végeztem.

2.3. Extrakciós módszer fejlesztése

A MACS eljárást laboratóriumi rázógép (120 rpm) segítségével, zárt Erlen-
meyer-lombikban hajtottam végre szobahőmérsékleten, 5 különböző extrakciós 
időtartammal (30, 60, 120, 240 és 1440 perc). A HRE módszer kivitelezése a kivo-
nószer forráspontján történt 15, 30 és 60 perces kezelési időkkel. Az MAE eljárást 
zárt teflon edényben hajtottam végre. A mintákat 5 perces felfűtési idővel a kívánt 
kezelési hőmérsékletre (50 és 80 °C) melegítettem, majd az RA kinyeréséhez 5, 10, 
15, és 30 perces kezelési időket alkalmaztam. Citromfűvel végzett előzetes kísérle-
tek során megállapítottam a megfelelő minta tömeg:oldószer arány (1:40), így vizs-
gálataimhoz 10mL oldószert és 0,25g növényi anyagot használtam. Kísérleteimhez 
minden esetben savanyított EtOH-H2O-HCl (70:29:1, v/v/v) oldószerkeveréket 
alkalmaztam, melynek kiválasztása 1% HCl-el savanyított EtOH-H2O, valamint 
MeOH-H2O (0:100, 50:50,70:30, 100:0 v/v) extrahálószerek segítségével történt.

2.4. Alkalmazott folyadékkromatográfiás módszer

A gyógynövényekben lévő RA analíziséhez Arceusz és Wesolowski (2013)11 
módosított gradiens módszerét alkalmaztam. Állófázisul minden gyógynövény 
esetében egy Merck gyártmányú Purospher Star (250 mm, 4,6 mm, 5um) ok-
tadecil szilánnal módosított (C18) utószilanizált (end capped) szilikagél töltetű 
folyadékkromatográfiás oszlop szolgált, melynek hőmérséklete az elemzés során 
35°C volt. Az alkalmazott mozgófázist metanol (A), 0,25% TFA oldat (B) és 
nagytisztaságú ionmentes víz (C) elegye alkotta a következő kromatografálási 
programmal: 0-25 min: 15% A, 25-30 min: 15-75% A, 30-35 min: 75-15% A, 
35-40 min: 15% A. A mozgófázis térfogatárama 1mL/perc, a futási idő 47 perc, a 
detektálási hullámhossz pedig 330nm volt.

2.5. Alkalmazott statisztikai módszerek

Az adatok átlag (n=3) ± szórás (SD) formátumban vannak feltüntetve. A szig-
nifikáns különbségek összehasonlításához varianciaanalízist (ANOVA, p≤0,05) 

[11] Arceusz, Agnieszka – Wesolowski, Marek: Quality consistency evaluation of Melissa 
officinalis L. commercial herbs by HPLC fingerprint and quantitation of selected phenolic acids, 
in Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, no. 83., pp. 215–220.
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alkalmaztam. A statisztikai elemzéseket LibreOffice Calc 6.0 táblázatkezelő fel-
használásával végeztem.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1. A kivonószer hatása az extrakció hatásfokára

A különböző oldószertípusok hatását az RA koncentrációjára az 1. táblázat mu-
tatja, mely egyértelműen alátámasztja, hogy a Lamiaceae családba tartozó gyógy-
növényekben lévő RA kinyerésére a víz-alkohol oldószerelegyek hatékonyabbnak 
bizonyultak. Legnagyobb RA mennyiséget minden növény esetében 1% HCl-el 
savanyított 70 v/v% EtOH-H2O eleggyel mértem. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy az 50 v/v% EtOH-val végzett kísérletek eredményei is hasonló RA kihozatalt 
eredményeztek. A zsálya esetében például nem találtam szignifikáns különbséget 
(p ≤ 0,05) a két oldószerrendszer között. Az alkalmazott egykomponensű oldó-
szerek közül a 100 v/v% MeOH hatékonyabbnak bizonyult a citromfű, a borsos-
menta és a zsálya esetében. Ugyanakkor az 1. táblázat eredményei alapján látható, 
hogy az így készített kivonatok RA tartalma nem volt kimutatható a szurokfű és 
a rozmaring esetében. A H2O-val végzett kísérletem eredményei pedig minden 
gyógynövény esetében elhanyagolhatók.

1. táblázat: Különböző típusú és összetételű oldószerek hatása az RA mennyiségére

Oldószer (v/v/v)
Extrahált RA mennyisége Av ± SD (mg/g)

Citromfű Borsos-
menta Szurokfű Rozmaring Zálya Kakukkfű

H2O-HCl 99:1 2,5±0,1a 3,7±0,1a 14,2±0,7a 3,2±0,1a 6,4±0,1a 5,2±0,2a

MeOH-
H2O-HCl

30:69:1 13,8±0,1b 11,6±0,1b 30,6±0,2b 6,6±0,1b 13,9±0,2b 10,8±0,1b

50:49:1 20,1±0,2c 11,7±0,4b 37,1±0,7c 8,2±0,1c 14,4±0,8c 13,2±0,4c

70:29:1 24,2±0,4d 13,4±0,1c 36,0±0,5c 8,6±0,2d 16,0±0,6d 12,9±0,1c

99:0:1 25,3±0,2e 11,5±0,6b nd nd 14,8±1,2c 4,9±0,7a

EtOH-
H2O-HCl

30:69:1 17,0±0,5f 11,0±0,8b 34,8±0,7d 7,9±0,2e 16,7±0,2d 12,6±0,2c

50:49:1 25,5±0,2e 12,6±0,6c 37,8±0,2c 9,1±0,1f 19,1±0,4e 14,1±0,2d

70:29:1 28,6±0,5g 16,2±0,6d 38,8±0,2e 9,7±0,3g 19,6±0,5e 14,6±0,2e

99:0:1 18,1±1,3f 5,9±0,2e 23,7±0,8f 3,8±0,4a 5,9±0,1f 9,5±0,1f

Av, átlag; SD, szórás; nd, nem detektált; a különböző betűk (a, b, c, d, e, f és g) 
szignifikáns különbségeket jelölnek (p ≤ 0,05).
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3.2. A kivonás idejének és hőmérsékletének hatása az extrakció hatásfokára

Az extrakció hőmérséklete és időtartama fontos szerepet játszik a polifenolok 
kinyerésében. Vizsgálataim során célom volt egy olyan optimális extrakciós idő 
kiválasztása különböző hőmérsékleteken, mellyel maximalizálni tudom az RA 
hozamát. 

A hagyományos MAC eljárás hátrányai közé tartozik a hosszú kivonási idő, 
mely akár 7 napot is igénybe vehet. Éppen ezért a rázás technikáját kombináltam 
a hagyományos MAC-val. Eredményeim azt mutatták, hogy a MACS módszernél 
nem volt szignifikáns hatása a kivonás idejének az RA mennyiségére 30 perc el-
teltével. A nagyobb hőmérsékleten végzett HRE és MAE eljárások esetében azon-
ban már jelentősebb hatása van az extrakció időtartamának. Kim et al.12 citrom-
fűvel végzett kísérletekkel megállapította, hogy a nagyobb extrakciós hőmérséklet 
és a hosszabb kivonási idők kedvezően hatnak az RA kinyerésére. Ezzel szemben 
kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy sok esetben az RA mennyisége kisebb volt 
nagyobb hőmérsékleten, különösen abban az esetben, amikor hosszú extrakciós 
időt alkalmaztam. Ez a bomlás leginkább a HRE módszerrel volt megfigyelhető a 
zsálya és a kakukkfű esetében. Ugyanakkor a 80°C-on végzett MAE szintén szig-
nifikánsan (p ≤ 0,05) kisebb RA mennyiséget eredményezett a citromfűnél, a szu-
rokfűnél és a zsályánál (2. táblázat).

2. táblázat: Az extrahálási idő és a hőmérséklet hatása az RA mennyiségére

Módszer Kivonási 
idő (min) Citromfű Borsos- 

menta Szurokfű Rozma-
ring Zsálya Kakukkfű

MACS 
(25°C)

30 28,9±0,1a 15,0±0,1a 34,3±0,4a 8,0±0,1a 19,9±0,4a 14,8±0,2a

60 29,7±0,6b 16,1±0,4b 36,1±0,6b 8,7±0,2b 19,7±0,1a 14,4±0,2a

120 30,0±0,2b 16,2±0,6b 36,4±0,4b 9,2±0,2b 19,6±0,3a 14,7±0,1a

240 29,8±0,2b 16,3±0,2b 36,8±0,2b 9,4±0,1c 20,1±0,3a 14,8±0,1a

1440 28,6±0,5a 16,2±0,6b 38,8±0,2c 9,7±0,3c 19,6±0,5a 14,6±0,2a

HRE 
(fp)

15 28,4±0,2a 15,0±0,8a 40,1±1,0c 8,7±0,1b 18,5±0,1b 15,3±1,2a

30 28,0±0,2c 15,3±0,1a 39,5±1,1c 8,2±0,3a 18,3±0,3b 13,5±0,4b

60 27,2±0,8c 14,6±0,1a 39,5±1,3c 7,4±0,2d 16,0±1,3c 12,8±0,4b

[12] Kim, Sooah – Yun, Eun, Ju – Bak, Jin Seop – Lee, Hojoung – Lee, Sung-Joon – Kim, 
Cheong, Tae – Lee, Jong-Hoon – Kim, Kyoung Heon: Response surface optimised extraction 
and chromatographic purification of rosmarinic acid from Melissa officinalis leaves, in Food 
Chemistry, 2010, no. 121., pp. 521–526.
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MAE 
(80°C)

5 29,4±0,5b 15,0±0,2a 36,5±1,1b 9,4±0,1c 19,9±0,6a 15,2±0,1a

10 28,7±0,2a 15,0±1,3a 34,4±1,1a 9,1±0,2b 19,7±0,1a 14,6±0,3a

15 28,3±0,5a 14,6±0,7a 32,0±1,0d 9,0±0,2b 19,1±0,2a 14,6±0,1a

30 27,9±0,3c 14,7±0,4a 24,1±2,2e 8,4±0,2a 17,8±0,7b 14,2±0,1a

MAE 
(50°C)

5 27,3±0,4c 14,9±0,2a 38,7±0,7c 8,9±0,1b 19,4±0,2a 14,8±0,2a

10 27,6±0,9c 16,1±0,2b 37,1±0,5b 9,0±0,5b 19,2±0,4a 14,6±0,4a

15 27,8±0,1c 16,0±0,3b 37,4±0,6b 8,9±0,2b 19,5±0,5a 14,8±0,2a

30 27,2±0,3c 15,9±0,2b 37,1±0,4b 9,2±0,1b 19,4±0,2c 14,8±0,3a

Av, átlag; SD, szórás; nd, nem detektált; fp, forráspont; a különböző betűk (a, b, c, 
d és e) szignifikáns különbségeket jelölnek (p ≤ 0,05).

Abban az esetben, amikor csak a különböző hőmérsékleten végzett MAE 
technikát hasonlítottam össze, azt tapasztaltam, hogy 80°C-on nagyobb RA 
tartalom volt megfigyelhető a citromfű és a rozmaring esetében. A 2. táblázat 
eredménye ugyanis azt mutatja, hogy a termikus bomlás ellenére a 80°C-on 
végzett kivonás hatékonyabbnak bizonyult 5 perces (29,4 ± 0,5 mg/g), 10 perces 
(28,7 ± 0,2 mg/g) és 15 perces (28,3 ± 0,5 mg/g) kezelési időkkel, ellenben az 
50°C-on végzett extrakcióval (27,2 ± 0,3 mg/g - 27,8 ± 0,3 mg/g). Eredménye-
imből azonban az is látható, hogy 80°C-on 5 perc után az RA bomlani kezdett a 
citromfű (29,4 ± 0,5 mg/g - 27,9 ± 0,3 mg/g) és a kakukkfű (15,2 ± 0,1 mg/g - 14,2 
± 0,1 mg/g) esetében. Ezt a bomlási tendenciát 10 perc elteltével a szurokfűnél 
(36,5 ± 1,1 mg/g - 24,1 ± 2,2 mg/g) és a rozmaringnál (9,4 ± 0,1 mg/g - 8,4 ± 0,2 
mg/g) is tapasztaltam. 

Az 50°C-on végzett extrakció azonban jobb RA visszanyeréseket eredménye-
zett a 80°C-hoz képest a szurokfű esetében (2. táblázat). Továbbá megfigyelhető, 
hogy az 50°C-on, MAE-val végzett extraciós kísérletek nagyobb RA hozamot 
eredményeztek 10, 15 és 30 perces kezelési időtartamokkal (15,9 ± 0,2 mg/g – 
16,1 ± 0,2 mg/g), szemben a 80°C-on végzett eljárással (14,6 ± 0,7 mg/g – 15,0 ± 
0,2 mg/g).

A 2. táblázatban bemutatott eredmények alapján látható, hogy a használt 
MACS technika szignifikánsan hatékonyabb a hagyományos MAC eljárásokhoz 
képest. Eredményeim szerint a MACS módszernél a legjobb extrahálási idő 120 
perc volt; bár számos esetben valamivel nagyobb RA visszanyerést figyeltem meg 
a különböző extrakciós időpontokban. Ennek oka az volt, hogy nem volt szig-
nifikáns különbség (p ≤ 0,05) az RA hozamában a 120 perces és más kezelési 
idők esetében. Az extrakciós időtartam jelentősen befolyásolta az RA kinyerési 
hatékonyságát nagyobb hőmérsékleteken, különösen a HRE technika alkalmazá-
sánál. Hasonló eredményeket tapasztaltam az MAE módszerrel is. Ezért az RA 
kinyeréséhez a HRE módszer esetében 15 perces, míg az MAE-nál az 5 perces 
kezelési időket választottam optimális kivonási időtartamnak.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a tanulmányban a Lamiaceae családba tartozó 6 különböző gyógynövény fő 
analitját alkotó RA maximális mennyiségének kinyerésére dolgoztam ki különböző 
extrakciós eljárásokat. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy lehetséges 
egy extrakciós protokoll létrehozása az RA kivonására, függetlenül az alkalmazott 
kivonási technikától (MACS, HRE. MAE). Kimutattam, hogy a kiválasztott „zöld” 
kivonószer (EtOH-H2O-HCl, 70:29:1, v/v/v) nagy RA tartalmat eredményez az al-
koholos kivonatokban. Ezen kívül tanulmányom alátámasztja azt a tényt, miszerint 
a megfelelő kivonási időtartam megválasztása nagyon fontos a megfelelő RA ho-
zam elérése érdekében, különösen nagyobb hőmérsékletek esetében. 

Összességében tanulmányom eredményei alapján elmondható, hogy MAE és a 
hagyományos (MACS, HRE) módszerek hasonló RA hozamokat eredményeztek. 
Ugyanakkor sok esetben azt találtam, hogy a MACS és az MAE alkalmazása jobb RA 
visszanyerést eredményez, mint a HRE. Továbbá megállapítottam, hogy a MACS és 
az MAE technikákat megbízhatóbban lehet alkalmazni az RA extrakciójához. Ezen 
túlmenően azonban arra a következtetésre is jutottam, hogy a MAE csak az extrakci-
ós idő tekintetében haladja meg a hagyományos extrakciós eljárásokat.

FELHASZNÁLT IRODALOM

 ■ Adebooye, Odunayo, C. – Alashi, Adeola, M. – Aluko, Rotimi, E.: A 
brief review on emerging trends in global polyphenol research, in Journal of 
Food Biochemistry, 2018, no. 42., e12519.
 ■ Arceusz, Agnieszka – Wesolowski, Marek: Quality consistency evalua-

tion of Melissa officinalis L. commercial herbs by HPLC fingerprint and quanti-
tation of selected phenolic acids, in Journal of Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis, 2013, no. 83., pp. 215–220.
 ■ Canturk, Zerrin – Dikmen, Miris – Artagan, Öge – Ozarda, Mustafa, 

Güçlü, Ozturk, Nilgün: Cytotoxic effects of resveratrol, rutin and rosmarinic 
acid on ARH-77 human (multiple myeloma) cell line, in Natural Product Com-
munications, 2016, no. 11., pp. 1441–1444.
 ■ Cory, Hannah – Passarelli, Simone – Szeto, John – Tamez, Martha – 

Mattei, Josiemer: The role of polyphenols in human health and food systems: 
a mini-review, in Frontiers in Nutrition, 2018, no. 5., pp. 87.
 ■ Hase, Tomoki – Shishido, Syun – Yamamoto, So – Yamashita, Rei – Nu-

kima, Haruka – Taira, Shu – Toyoda, Tsudoi – Abe, Keiko – Hamaguchi, 
Tsuyoshi – Ono, Kenjiro – Noguchi-Shinohara, Moeko – Yamada, Ma-
sahito – Kobayashi, Shoko: Rosmarinic acid suppresses Alzheimer’s disease 
development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine sec-
retion, in Scientific Reports, 2019, no. 9., pp. 8711.



188

 ■ Kim, Sooah – Eun, Yun Ju – Bak, Jin Seop – Lee, Hojoung – Lee, Sung-
Joon – Kim, Cheong Tae – Lee, Jong-Hoon – Kim, Kyoung Heon: Response 
surface optimised extraction and chromatographic purification of rosmarinic acid 
from Melissa officinalis leaves, in Food Chemistry, 2010, no. 121., pp. 521–526.
 ■ Kivilompolo, Maarit – Hyötyläinen, Tuulia: Comprehensive two-di-

mensional liquid chromatography in analysis of Lamiaceae herbs: charac-
terisation and quantification of antioxidant phenolic acids, in Journal of 
Chromatography A, 2007, no. 1145., pp. 155–164.
 ■ Lv, Runxiao – Du, Lili – Liu, Xueyong – Zhou, Fenghua – Zhang, Zhiqi-

ang – Zhang, Li-Xin: Rosmarinic acid attenuates inflammatory responses 
through inhibiting HMGB1/TLR4/NF- κB signaling pathway in a mouse model 
of Parkinson’s disease, in Life Sciences, 2019, no. 223., pp. 158–165.
 ■ Ngo, Yi, Lei – Lau, Cher, Haan – Chua, Lee, Suan: Review on rosmarinic 

acid extraction, fractionation and its anti-diabetic potential, in Food and Chem-
ical Toxicology, 2018, no. 121., pp. 687–700.
 ■ Razboršek, Maša, Islamčević: Stability studies on trans-rosmarinic acid 

and GC-MS analysis of its degradation product, in Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis, 2019, no. 55., pp. 1010–1016.
 ■ Shekarchi, Maryam – Hajimehdipoor, Homa – Saeidnia, Soodabeh – 

Gohari, Ahmad, Reza – Hamedani, Mortenza, Pirali: Comparative study 
of rosmarinic acid content in some plants of Labiateae family, in Pharmacog-
nosy Magazine, 2012, no. 8., pp. 37–41.
 ■ Skendi, Adriana – Irakli, Maria – Chatzopoulou, Paschalina: Analy-

sis of phenolic compounds in Greek plants of Lamiaceae family by HPLC, in 
Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 2017, no.6., pp. 
62–69.


