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rilis l0-12. CONGRESSUS PHARMACEUTICUS HLINGARICUS XV.

alapanyagként vagy ötletadó molekulákként egyaránt jelen-

tősek. Az ösztrogénszerii hatísokkal rendelkező növényi ve-

gyületek (fitoösztrogének) nem csak a kozmetikai és élelmi-

szeripar számára számítanak ipari nyersanyagnak, hanem in-

tenzív kutatások célpontjai is. Egyes vegyületek (pl. transz-

rezveratrol) klinikai vizsgálatok tárgyaí, mások hatásáról (p1.

szója izoflavonok) elsősorban epidemiológiai vizsgálatokból

rendelkezihrk ismeretekkel. A daidzeinből hazai kutatók által

kifejlesztett ipriflavon vo|taz első, szájon át is adható csont-

ritkulás elleni gyógys zerhatőany ag- A hormonpótló terápia

potenciális veszélyeivel kapcsolatos felismerés után az eL-

múlt években toviíbb ncitt a növényi fitoösztrogénekel kap-

csolatos érdeklődés. A gyógyszerkutatási és tenípiás szem-

pontból perspektívikus fitoösztrogének azonosítását tíizve ki
célul végeztiink ösztrogénreceptor-affinitásra irányuló szűrő-

vizsgálatot ahazai flóra egyes növényfajaival. A vizsgálandó

növények körét a népi gyógyászati fe|használások elemzése

és kemotaxonómiai megfontolások alapján hatríroáuk meg'

A vizsgált mintrík különböző polaritású extraktumaiban ta-

lálható tartalomanyagok ösztrogén receptorral történő köl-

csönhatását radioligand kötési technikával tanulmányoztuk
(radioligand: [3H] ösztradiol). A szűrővizsgálatba bevont

mintegy 100 növényi kivonat elemzése hasznos információt

szolgáltatott a további, részletes fitokémiai vizsgálatra érde-

mes növényfajok kiválasztiísához.
A kutatás az Eurőpai Unió és Magyarország támogatásá-

vai', az Európai Szociális Alap társfinanszírozásáyal a

TÁMoP 4.2.4.N2-ll -1 -20 12-000 1 azonosító számú,,Nem-
zeti Kiválóság Program _Hazai hallgatói, illetve kutatói sze-

mélyi tiímogatást biztosító rendszer kidolgozása és működte-

tése konvergencia program'' című kiemelt projekt keretei kö-

zött valósult meg.

I SZTE, Farmakognóziai Intézet, Szeged;
2 SZTE, Gyóglszerhatástani és B ioÍarmác iai Intézet, Szeged

szubsztituálása révén előállítható apolririsabb srirdd'
vizsgálataink során hatékonynak bizonyultak az Mf)R n_
dulálásríban. Az új vegyületek előállítrísa során a L-iirr}rrii
ekdiszteroidot különböző aldehidekkel és ketorrokkal rcagát
tathrk egy savkatalizált kondenzációs reakcióban- A kiinü}
lási molekula két Vicinális diolja eltérő reaktivitásű ea ki-
használva mind 20,22 va1y a 2,3-as he|yzetben monoszub-

sztituált, illewe mindkét pozícióban szubsáituenst tartalma-

zó diszubsztituá|t származékokat is elő tudtunk állítani. A re-

akciótermékekből különböző elválasztástechnikai módsze_

rek alkalmazásával előállő tiszta vegyületeket biológiai
vizsgálatoknak vetettiik alá. A vizsgálatokat az L5178 kódje-

lií egér TJimfoma sejteken, valamint azok pHa MDRI/A
retrovírussal transzfektált és ezáItal az emberíABCBl efflux
pumpát expresszáló sejtvonalán végeztiik. Számos

ekdiszteroid-származék bizonyult hatásosnak a multidrog-

rezisztencia modulálását illetően' különös tekintettel a

2,3 -hely zetb en m ono szubs úituált szártnazékokr a, m ely ek

előállítása került figyelmünk középpontjába kutatómunkánk

későbbi fázisában.

l SZTE, F armakognóz iai Intézet, Szeged,'

')SZTE, orvosi Mikrobiológiai és lmmunbiológiai Intézet,

Szeged;
3(Jbichem Kutató Kft., Budapest;

a(Jniversidade Nova de Lisboa, Institute of Hygiene and
Tropical Medicine, Lisboa, Portugal; 5BME, Szervetlen és

Analitikai Kémia Tanszék, Budapest
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Az Északkeleti-Kárpátok boróka

(J uniperus) állományának változása
(1964-2005)' illóolaj-tartalma

és kémiai iisszetétele

Csedő Károly

A Gutin- és a Cibles-hegység Juniperus populációját több

mint 40 éve nem tanulmányozták, sem a termések (Juniperi
galbulus) i11óolaj-tartalmát, sem annak kémiai összetételét.

Célunk az á\Íahnk l964-ben és később megállapított
taxonok földrajzi elterjedésének és megmaradásának köve-

tése, az illóolaj kémiai összetételének a vtzsgá|ata, va(a-

mint ezeknek az adatoknak az összehasonlítása a délebbi

tájakon (Hargita-hegység, csíkmadarasi legelő) termők

adataival. A Juniperi galbulus több hivatalos európai
gyógyszerkönyvben és az ESCoP monográfiákban is szere-

pel. A boróka készítményeknek számos fitoterápiás és élel-

miszeripari felhasználása van. A lelőhelyről a mintákat

1964, 1965,1988' 2003 és2004 őszén gyújtcittük. Az utol-

só gyűjtéskor megállapítottvk (szárazanyagra vonatkoztat-

va) a vizsgáIatainkhoz felhasznált részek atányait: termés

l2%o, Ievé| 45oÁ, vékony ágak 43oÁ- A termések előzetes

osztáLyozása után az illóolaj mennyiségi meghatánozását a

Román Gyógyszerkönyv X. kiadásának elöírása szerint vé-

geztük. Az illóolajok komponenseinek szánalékos összeté-

telét gázkomatografiával határozhk meg a münsteri

Farmakognóziai lntézetben, utóbb pedig a budapesti Köz-
ponti Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetben. Megállapí-
tottuk, hogy a termések illóolaj-tartalma a gyűjtési helytől
(tengerszint feletti magasság) és a minőségtől fiiggően 0,3-
1,2OoÁ között változik. Azonosítottuk az illóolajok kompo-

nenseit (száualékos összetételét). A fő komponensek: az

alfa-pinén (31,8L-56,89%), mircén (22,01%), beta-pinén
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Természetes eredetű ekdiszteroid-származékok:

félszintézis és mu|tidrog-rezisztenciára kifejtett hatás

l - 
Csábi József, 2 Martins Ana, 3 Balózs Attila,

a Amaral Leonard, 2 Mo lnár József,
sSimon András, 5Tóth Góbor ]Hunyadi AtÍila

A rákos sejtekben kialakuló multidrog-rezisztencia (MDR) a

kemoteráp i ás kezelés j elentős akadá|y a lehet, ezért v izs gála-

ta különöS figyelmet érdemel. A jelenség hátterében nagyon

gyakran a rákos sejtek eÍflux-pumpa fehérjéinek fokozott

éxpressziója ál1, ami az alkalmazott gyógyszerek csökkent

intracelluláris felhalmozódását eredményezi. Kutatómun-

kánk célja olyan új ekdiszteroid-származékok előállítása

volt' melyek képesek csökkenteni a rákos sejtek multidrog-

rezisztenciájÍtt' Az ekdiszteroidok a sáeroid hormonok né-

pes családját alkotják, képviselőik számos rovar- és növény-

iajban megtalálhatók. Fontos szerep et játszanak az izeltlábtl-

ak vedlési és reprodukciós folyamataiban, a növényekben

pedig védelmi funkciót látnak el. Szerkezetüket tekintve jel-

iegzetességük a szteránvlu B-gyrírűjén található keto-

csoport és az annak szomszédságában levő kettős kötés, a

kolósáerin-eredetíi oldallánc, valamint a molekulán elszór-

tan elhelyezkedő 4-8 db hidroxil-csoport. Legjelentősebb és

legnagyobb mennyiségben előforduló képviselőjtik a

2O-hidroxiekdizon, egy meglehetősen hidrofil vegyület' A
molekula 2,3 és 20,22-es helyzetií hidroxil-csoportjainak


