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I. BEVEZETÉS 

A nyugati és a keleti gyógyászatban számos Ranunculaceae családba tartozó gyógynövényt 

alkalmaznak. A boglárkafélék családja a bennük található alkaloidok miatt fitokémiai 

szempontból rendkívül jelentős taxon. Ezek az alkaloidok, amellett hogy kémiai és 

kemotaxonómiai szempontból érdekesek, a gyógyászat szempontjából a mai napig 

nélkülözhetetlenek. 

A boglárkafélék családjába tartozik az Aconitum (sisakvirág) nemzetség is. A 

tradicionális keleti gyógyászat több sisakvirág fajt különböző készítmények 

alapanyagaként alkalmaz. A nemzetségre jellemző diterpén-alkaloidok erős biológiai 

aktivitással rendelkeznek. Ezen alkaloidok többsége toxikus, azonban némelyek meglepő 

és figyelemreméltó farmakológiai aktivitást mutatnak. Egyes vegyületek antiaritmiás 

gyógyszerek hatóanyagaként is forgalomban vannak.  

A hagyományos- és a modern gyógyászatban is alkalmazott Aconitum fajok 

növénykémiai vizsgálata újabb gyógyászati lehetőségeket rejt magában. A homeopátiás és 

a keleti, sisakvirág tartalmú készítmények egyre nagyobb térhódítása miatt a nemzetség 

alapos növénykémiai feldolgozása szükséges. Az egyes sisakvirág taxon alkaloid-

tartalomának ismerete hozzájárulhat a 300 fajt számláló nemzetség, ma még vitatott 

rendszertanának pontosításához is. A növények vegyületeinek farmakológiai vizsgálata 

gyógyászati szempontból tűnik rendkívül ígéretesnek. 

Intézetünkben egy 2000-ben indult kutatás keretében Ranunculaceae családba 

tartozó fajok diterpén-alkaloid összetételét vizsgáljuk. Eddig öt – a Kárpát-medencében 

őshonos – faj került feldolgozásra. A növényekből 29 diterpén-alkaloidot izoláltunk, 

amelyből ötöt az munkacsoportunk írt le elsőként. A diterpén-alkaloidokkal végzett 

farmakológiai vizsgálatok (ioncsatorna aktivitásvizsgálat, gyulladáscsökkentő és GABAA 

agonista hatás) eredményei indokolttá tették a kutatómunka folytatását. Ennek részeként 

munkám során az Aconitum napellus subsp. firmum (erőteljes sisakvirág) és az Aconitum 

napellus subsp. taurcium fajok diterpén-alkaloidjait izoláltam és azonosítottam. 

Kooperáció keretében diterpén-alkaloidok hERG és GIRK ioncsatorna vizsgálatát is 

elvégeztük. Fitokémiai eredményeink alapján az Aconitum nemzetséggel kapcsolatos 

kemotaxonómiai ismeretek bővüléséhez is hozzájárultunk. 
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

II. 1. Az Aconitum (sisakvirág) nemzetség előfordulása, botanikai és 

rendszertani áttekintése 

A nemzetség a jellegzetes, sisak alakú virágáról kapta a nevét. A virágképlet K2+2+1,C
N

2C6, 

A∞, G2-5. A kocsányos, zigomorf virágban az öt darab, színes csészelevél három körben 

helyezkedik el. A legkülső csészelevél a legfeltűnőbb, ez képezi a sisakot. A két belső 

körben elhelyezkedő csészelevelek többnyire kerekdedek, vagy elliptikus alakúak. A sisak 

alatt találhatjuk a két hosszúnyelű, kunkorodó csúcsú, sarkantyús nektáriumot, amely 

sziromlevél eredetű, benne 2-10 mézfejtővel. A többi sziromlevél alig észrevehető, 

sallangszerű, vagy egyszerűen eltűnik. A 3-5 termőlevélből képződik a tüszőcsokor. A 

virág színe lehet fehér, sárga, rózsaszín, kék és lila. A 1,5-2,5 cm méretű virág alakja a 

különböző fajoknál nagyban hasonlít, azonban a sisak méretarányai jelentősen 

különbözhetnek. A virágok fürt vagy buga virágzatba tömörülnek. A termésben lévő 

tompaszélű mag fekete színű. A tenyeresen összetett – szeldelt vagy hasogatott 

levéllemezű – levelek leginkább a száron helyezkednek el, de tőlevél is előfordulhat. A 

levelek széle karéjos, vagy fogazott. Egyes fajok föld feletti részén mirigyszőrök lehetnek. 

A sisakvirág fajok földalatti része a gumóból és a vékony gyökerekből áll. A gumó alakja 

fajonként eltérhet. [1-3] 

A földtörténet során bekövetkező növényföldrajzi változások bőven adtak alkalmat 

allopatrikus és parapatrikus fajképződésre egyaránt, így az Aconitum nemzetség 

fajgazdagsága meghaladja a 300 fajt. A nemzetség elterjedése végighúzódik az egész 

északi féltekén. A legnépesebb csoport Ázsiában található, de Európában és Észak-

Amerikában is számos faj él. A 0,5–2 m magas egyedek feltűnő növényei a hegységek 

növénytársulásainak. A nemzetség rendszertana igen összetett. A különböző, csak 

morfológiai bélyegeken alapuló csoportosítás helyett és mellett a molekuláris, kariológiai 

és kemotaxonómiai jellegek figyelembevétele is szükséges a pontosabb taxonómiához.  

A sisakvirág nemzetség besorolása a következő: Spermatophyta (magvas 

növények) divisio, Angiospermatophyta (zárvatermők) subdivisio, Eudicotidae (valódi 

kétszikűek) osztály, Ranunculidae (boglárka alkatúak) alosztály, Ranunculanae főrend, 

Ranunculales rend, Ranunculaceae (boglárkafélék) család. [4] 

Az Aconitum nemzetség a Delphinium (sarkantyúfű) nemzetséggel együtt a 

Delphinianae nemzetségcsoportba (tribus) sorolható (1. ábra). Az Aconitum fajok 

TAMURA szerint alapvetően három alnemzetségbe (subgenus) csoportosíthatóak: a 



5 

 

monospecifikus – csupán egyetlen fajt tartalmazó – Gymnaconitum (Stapf) mellett a 

megközelítőleg 50 fajt tartalmazó Lycoctonum (DC.) Peterm. és a körülbelül 250 fajt 

tartalmazó Aconitum. [5] Az Aconitum nemzetség származását és rendszertanát kutató 

molekuláris vizsgálatok alapján feltételezhető a nemzetség ázsiai eredete, valamint a 

subgenusok elválásának az ideje. A Gymnaconitum 30 millió évvel ezelőtt vált el a fő 

fejlődési vonaltól, míg a Lycoctonum és az Aconitum subgenusok 5,3-7,8 millió évvel 

ezelőtt váltak szét. [6] 

 

1. ábra Az Aconitum nemzetség taxonómiája a Delphinianae nemzetségcsoporton belül 

 

A nagy fajszámú Aconitum alnemzetség legtöbb faja Ázsiában – 166 faj Délnyugat-

Kínában és a Kelet-Himalájában [6] – található. Az észak-amerikai és európai fajok száma 

kevesebb. Így az európai fajok rendszerezése viszonylag tisztázottabb, az ázsiai fajok 

klasszifikációja azonban vitatott. WANG [7,8] morfológiai bélyegek alapján 11 sorozatba 

osztotta az Aconitum alnemzetség fajait, ezt TAMURA [9] öt szekcióra módosított 

(Sinaconitum, Napellus, Catenata, Austrokoreensia, Aconitum). Az Aconitum szekció 

továbbra is a nemzetség fajainak legnagyobb részét tartalmazza (220 faj). Molekuláris 

vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy TAMURA öt szekciós rendszere többnyire jól 

definiált, valamint a WANG féle morfológiai bélyegek (csészelevelek és nektáriumok 

morfológiája) használhatóak a rendszerezés során. [10] 
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Az európai Aconitum alnemzetséghez tartozó fajok rendszertana tisztázottabb. A 

tetraploid fajok az Aconitum szekciót, míg a diploid fajok a Cammarum szekciót alkotják. 

[11] Az Aconitum szekcióba sorolható az A. firmum Rchb., A. x nanum (Baumg.) Simonk, 

A. bucovinense Zapał.[12] A Cammarum szekcióba az A. variegatum L., A. paniculatum 

Lam. (syn. A. degenii Gáyer), A. lasiocarpum (Rchb.) Gáyer, A. x gayeri Starmühl., A. 

toxicum Rchb, A. x pawlowskii Mitka et Starmühl. fajok sorolhatók. [13] 

A Flora Europaea [14] az Aconitum nemzetségbe 7 fajt sorol be, amely közül 5 

őshonos a Kárpát-medencében. Magyarországon öt Aconitum faj (kettőnek nem tisztázott a 

taxon értékű alakja [15]) található meg (A. anthora L., A. cammarum L., A. variegatum L. 

subsp. gracile (Rchb.) Gáyer, A. vulparia Rchb., A. moldavicum Hacq.) [16]. Az A. 

anthora, A. vulparia, A. variegatum, A. moldavicum fajok védettek, természetvédelmi 

értékük 5-50 ezer Ft (13/2001. (V. 9.) KöM rendelet). 

II. 2. A sisakvirág nemzetség gyógyászati alkalmazása 

Az Aconitum nemzetség alkalmazása több mint kétezer éves hagyományra tekint vissza. A 

kínai-, az ayurveda-, a siddha- és az unani tradicionális gyógyászat mellett a jelenleg 

hatályos Kínai Gyógyszerkönyvben is találhatunk sisakvirág fajokat. A nyugati kultúrában 

a gyógyászati szerepük nem jelentős, főleg mérgező hatásukról ismertek. [17-19] 

A növény erős toxicitása ellenére az ázsiai gyógyászatban igen népszerű. Az ázsiai 

készítmények a növényt azonban kizárólag feldolgozott formában tartalmazzák. A 

feldolgozás kihagyhatatlan lépése a hőkezelés, amely során a mérgező kémiai összetevők 

átalakulnak kevésbé toxikus származékokká. A készítményeket főleg gyulladás-

csökkentésre, fájdalomcsillapításra és szívelégtelenség kezelésére alkalmazzák. [17] 

II. 3. Diterpén-alkaloidok – a nemzetség jellemző vegyületcsoportja 

Az Aconitum nemzetség azon kevés taxonhoz tartozik, amelyre jellemző a 

diterpénalkaloidok előfordulása. Eddig a Ranunculaceae család Aconitum, Delphinium és 

Consolida nemzetségből, valamint a Garryaceae, Escalloniaceae, Asteraceae és Rosaceae 

néhány fajából izoláltak diterpén-alkaloidokat. [20-22] Ezért ezen taxonok alkaloidprofilja 

olyan kemotaxonómiai információ, amely támaszt nyújt a növényrendszertan számára. 

A sisakvirág nemzetségből számos diterpén-alkaloidot izoláltak. A 18 (bisznor-), 

19 (nor-) és 20 (diterpén alkaloidok) szénatomból álló alapvázon oxo-, hidroxi-, metoxi- és 

különböző észtercsoportokat találhatunk (2. ábra). A vegyületek toxicitása az 

észtercsoportok számától nagyban függ. A legtoxikusabbak a diészter diterpén-alkaloidok, 

míg a legkevésbé toxikusak a zsírsavval észterezett lipoalkaloidok. [17] 
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2. ábra A sisakvirág nemzetség alkaloid típusai 

II. 4. Diterpén-alkaloidok bioszintézise 

A geranil-geranil-pirofoszfátból (GGPP) különböző bioszintetikus utakon változatos 

diterpenoid vázak keletkeznek (3. ábra). A diterpén-alkaloidok olyan többgyűrűs 

pszeudoalkaloidok, amelyek diterpenoid vázakra vezethetők vissza. A pontos 

bioszintézisük azonban korántsem tisztázott, a szakirodalom több hipotetikus utat is leír. 

 

3. ábra Diterpén-alkaloidok biogenezise 
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A C20 diterpén-alkaloidok bioszintézise Wenker szerint a pimaradin 8,14 kettős kötésének 

protonálódásával, majd Wagner-Meerwein átrendeződésével alakul ki a C és D gyűrű (4. 

ábra). A Wagner-Meerwein átrendeződés nem klasszikus gyűrűs karbokationokon 

keresztül is történhet. A két út különböző típusú C20 diterpén-alkaloidhoz vezet. Más 

hipotézis a bioszintézist a geranil-geranil-pirofoszfátból vezeti le (5. ábra). 

 

4. ábra C20 diterpén-alkaloidok bioszintézise 

Mivel a C20 diterpén-alkaloidok többségénél N-etil vagy N-metil található feltételezhető, 

hogy a nitrogén forrása etil-amin vagy metil-amin (4. ábra). A nitrogén beépülésének 

pontos mechanizmusa nem világos, azonban feltételezhető, hogy a karbokationból 

kialakuló ent-atiszir-16-én oxidációjával egy dialdehid jön létre. Nitrogéntartalmú 

forrásból, valamint a reaktív dialdehidből kondenzációs és redukciós lépéssel a nitrogén 

beépülése levezethető (5. ábra). 

A C19 diterpén-alkaloidok bioszintézise, likoktonin-akonitin típusú alapváz az 

atizinre vezethető vissza. Atizin prekurzor enzimatikus demetilezése és Wagner-Meerwein 
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átrendeződés után keletkező enolát-ion ciklizációja likoktonin alapváz kialakulásához 

vezet. (6. ábra) 

 

5. ábra Hetizin-alapváz bioszintézise 

 

6. ábra A C19 diterpén-alkaloidok bioszintézise 
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A bisznorditerpén-alkaloidok (C18) a norditerpén-alkaloidok (C19) Baeyer-Villiger 

típusú oxidációja során a C-18 metil csoport eliminálódásával keletkeznek (7. ábra). [23-

25] 

 

7. ábra C18 diterpén-alkaloidok bioszintézise 

II. 5. A diterpén-alkaloidok farmakológiai hatása 

A diterpén-alkaloidok az alapváztól és a szubsztitensektől függően jelentős biológiai 

aktivitással rendelkeznek, a többségük igen mérgező. A vegyületek neuro- és 

kardiotoxicitását in vitro vizsgálatokból és akonitum mérgezési esettanulmányokból 

ismerhetők meg. [18] Az akonitum alkaloidok egy része nagy affinitással kötődik a nyitott 

állapotban lévő feszültségfüggő Na
+
 csatornákhoz, így aritmiát és hírtelen szívhalált 

okoznak. Az agonista aktivitású vegyületek mellett más diterpén-alkaloidok 

antagonistaként antiaritmiás aktivitással rendelkeznek. A lappakonitin az utóbbiak közé 

tartozik, amely a jelenleg is forgalmazott Allapinin® antiaritmiás gyógyszer hatóanyaga 

(Ic osztályba tartozó Na
+
 csatorna blokkoló). [26] 

Az akonitum alkaloidok egy része a szív késői kálium-ion csatornáin is mutat 

aktivitást, ide értve a GIRK (G-protein által mediált befelé egyenirányító) és a hERG 

(human ether-à-go-go-related gene) csatornákat is. Azok az alkaloidok, amelyek a hERG 

csatornát gátolják, a szív akciós potenciálját megváltoztatják (hosszú QT szindróma) és 

aritmiát, valamint hirtelen szívhalált okozhatnak. [27,28] A pitvari fibrilláció 

patogenezisében megfigyelhető elektromos átépülési folyamatban (remodeling) a GIRK 

csatorna konstitutív aktív formája jelenik meg. [29] A GIRK csatorna szelektív gátlása a 

pitvari fibrilláció kezelésében hasznos lehet. [30] Ezért azok a diterpén-alkaloidok, 

amelyek szelektív gátló aktivitást fejtenek ki a GIRK csatornán és nem gátolják a hERG 

csatornát, ígéretes antiaritmiás szerek. 

A sisakvirág drog feldolgozása során a hőkezelés hatására hosszú zsírsavláncokkal 

észtereződnek át. Az így keletkező lipoalkaloidok toxicitása lecsökken. A vegyületcsoport 

figyelemreméltó farmakológiai aktivitással rendelkezik. A COX-1, COX-2 és 5-LOX 

enzimet gátolják, így jelentős gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. [31] 
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Újabban a szív-érrendszeri hatások mellett a központi idegrendszeri aktivitások is a 

kutatások középpontjába kerültek. Egyes diterpén-alkaloidok GABAA agonista hatással 

rendelkeznek. [32] 

A jelenleg is intenzív kutatások ellenére máig sem tisztázott teljesen a 

hagyományos kínai Aconitum drogok hatásának módja, és még az alaposan vizsgált 

növények alkaloidjainak fitokémiai és farmakológiai elemzése is tartogat feladatokat. 
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER 

III. 1. A növényi nyersanyag 

Az Aconitum napellus subsp. firmum L. fajt 2007 augusztusában Borcsa Botond Lajos, 

Ványolós Attila (Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet) és Ciprian Mihok 

(Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem) gyűjtötték az erdélyi Retyezát 

hegységben. A növény azonosítását Prof. Csedő Károly (Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem) végezte el. Az Aconitum napellus subsp. tauricum (Wulf.) fajt 

2009-ben gyűjtötték az erdélyi Keleti-Kárpátokban. A növény azonosítását Jakab Gusztáv 

(Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet) végezte el. 

A növények bizonyító példányait a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai 

Intézet herbáriumába kerültek elhelyezésre (Aconitum napellus subsp. firmum L. - 806. 

minta, Aconitum napellus subsp. tauricum (Wulf.) – 817. minta). 

III. 2. Kivonási módszer kidolgozása 

Az A. napellus subsp. firmum növénykémiai elemzéséről eddig mindössze két cikk jelent 

meg, amelyek tíz alkaloid izolálásáról számolnak be (15-acetilszongorin, 3-dezoxiakonitin, 

akonitin, hipakonitin, mezakonitin, neolin, szenbuzin A, szongorin, tadzakonin és 

taurenin). [33,34] Az A. napellus subsp. tauricum taxonból kilenc diterpén-alkaloidot 

(akonitin, 3-dezoxiakonitin, N-dezetilakonitin, hipakonitin, neolin, mezakonitin, szenbuzin 

C, szenbuzin A, talatizamin, taurenin) izoláltak. [35-38][35,36,38] 

A rendelkezésünkre álló növényi anyag hatékony alkaloidkivonásához a metanolos, 

lúgos és savas extrakciós módszerek hatékonyságát teszteltük, az egyes növényi szervek 

(gyökér, szár, levél, virág, termés) alkaloidtartalmát szűrővizsgálaton hasonlítottuk össze. 

A metanolos kivonást 1 g szárított, porított drog felhasználásával és 10 ml 

metanollal (UH fürdőben 10 percig) végeztük, majd ezt követően az alkaloidok 

feldúsítására fáziscserét végeztünk. A drog szűrése után a szűrlethez 8 ml vizet és 2 ml 

10%-os kénsavat adtunk, majd 3x10 ml kloroformmal kiráztuk. A vizes fázis kémhatását 

5%-os NaOH oldattal pH 12-re állítottuk be, majd 3x10 ml kloroformmal kiráztuk. A 

szerves fázist rotációs vákuumbepárlón bepároltuk. 

A savas kivonást 1 g drog felhasználásával 10 ml 2%-os sósavval (UH fürdőben 10 

percig) végeztük. A drog szűrése után a szűrlet kémhatását 5%-os NaOH oldattal pH 12-re 

állítottuk be, majd 3x10 ml kloroformmal kiráztuk. A szerves fázist rotációs 

vákuumbepárlón bepároltuk. 
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A lúgos kivonását 1 g drogból – 2 ml 5%-os NaOH oldattal való megnedvesítés 

után – 10 ml kloroformmal (UH fürdőben 10 percig) végeztük. A drog szűrése után a 

szűrletet 3x10 ml 2%-os sósavval kiráztuk. A vizes fázis pH-ját 12-re állítottuk 5%-os 

NaOH oldattal, majd 3x10 ml kloroformmal kiráztuk. A szerves fázist rotációs 

vákuumbepárlón bepároltuk. 

A különböző kivonatok alkaloidtartalmát vékonyréteg-kromatográfiával (Silica gel 

60 F254, Merck; futtató elegy: toluol-aceton-etanol-cc.NH3 70:50:16:4,5; előhívás 

Dragendorff-reagenssel) és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával vizsgáltuk. A 

HPLC vizsgálatot automata mintaadagolóból, 2998 fotodióda soros detektorból, on-line 

gáztalanítóból álló, fordított fázisú Gemini NX C18 (110 A, 100 x 4,6 mm, 5 μm) 

oszloppal felszerelt Waters 600 HPLC rendszeren végeztük. Eluensként 10 mM 

ammónium-acetát puffert (pH 8,9) és acetonitril mozgófázist alkalmaztunk. Az elválasztást 

gradiens elúcióval végeztük (0 perc: puffer-AcNi 70:30; 4 perc: 60:40; 20 perc: 55:45; 30 

perc: 20:80; 70 perc: 70:30), az áramlási sebesség 1,1 ml/perc volt. Az alkaloidok 

detektálása a teljes UV tartományban és 233 nm hullámhosszon történt. 

III. 3. Az A. napellus subsp. firmum alkaloidjainak kivonása és izolálása 

A drog alkaloid tartalmát savas kivonással végeztük (8. ábra). A szárított és porított 

gyökérből (280 g) 2500 ml 2% sósavval szobahőmérsékleten ultrahangos extrakcióval 

nyert kivonatot 5% NaOH oldattal meglúgosítottuk (pH 12), majd kloroformmal kiráztuk 

(4x750 ml). A szerves fázist nagyhatékonyságú rotációs bepárlón 40°C-on bepároltuk. Az 

így nyert sárga, szirup állagú nyers alkaloid kivonatot (3,1 g) oszlopkromatográfiával (CC, 

szorbens: aluminium oxide 90 active neutral, Merck 1.01077.1000) tisztítottuk n-hexán-

EtOAc-MeOH (50:50:1, 50:50:2, 50:50:4, 50:50:5, 50:50:10 és 0:0:1) gradiens elúcióval. 

A hasonló alkaloid összetételű frakciókat egyesítettük. 

Az AF1 komponenst n-hexán-EtOAc-MeOH 50:50:5 elegyével az 58-64 

frakcióban tiszta anyagként eluáltuk. A 72-83 frakciót gélkromatográfiával (GFC, 

Sephadex LH-20, eluens: CH2Cl2-MeOH 1:1) tisztítottuk. Az alfrakciókat centrifugális 

planáris kromatográfiával (CPC, CH2Cl2-MeOH; 1:1, 0:1) tovább tisztítottuk, majd 

preparatív rétegkromatográfiával (PLC, SiO2; toluol-aceton-EtOH-cc. NH3 70:50:16:4,5) a 

AF2 komponenst izoláltuk. A 84-94 frakciót CPC-vel (CH2Cl2-MeOH; 18:2 és 0:1) 

tisztítottuk, majd a 20-28 alfrakciót CPC-vel (CH2Cl2-MeOH; 1:1, 0:1) tovább tisztítottuk. 

A AF3 komponenst PLC-vel (SiO2; toluol-aceton-EtOH-cc. NH3 70:50:16:4,5) izoláltuk. 

A 29-40 alfrakcióból PLC (SiO2, CH2Cl2-MeOH; 1:1) alkalmazásával a AF4 komponenst 
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nyertük ki. A CC oszlopról eluált 102-104 frakciót CPC-vel és gradiens elúcióval négy 

lépésben tisztítottuk (c-hexán-EtOAc-EtOH-MeOH 8:2:1:0 8:2:1,5:0, 8:2:2:0, 8:2:3:0, 

0:0:0:1; toluol-aceton-EtOH-cc.NH3-MeOH 70:50:16:4,5; 0:0:0:0:1; c-hexán-toluol-

EtOAc-MeOH 5:2:4:4, 0:0:0:1), amelynek eredményeként az AF5 és AF6 komponenseket 

tiszta formában nyertük ki. 

 

8. ábra Alkaloidok izolálása az A. napellus subsp. firmumból 

 

III. 4. Az A. napellus subsp. tauricum alkaloidjainak kivonása és izolálása 

A drog alkaloid tartalmát savas kivonással végeztük (9. ábra). A fagyasztott nyers 

gyökeret (2450 g) 3400 ml 2% sósavval turmixszal aprítottam, majd a szobahőmérsékleten 

két részletben 2x5 liter 2% sósavval, ultrahangos extrakcióval nyert kivonatot 5% NaOH 

oldattal meglúgosítottuk (pH 12), majd kloroformmal kiráztuk (4x750 ml). A szerves fázist 

nagyhatékonyságú rotációs bepárlón 40°C-on bepároltuk. Az így nyert sárga, szirup állagú 

nyers alkaloid kivonatot (2,8 g) oszlopkromatográfiával (CC, szorbens: aluminium oxide 

90 active neutral, Merck 1.01077.1000) tisztítottuk n-hexán-EtOAc-MeOH (50:50:1, 

50:50:5, 50:50:10, 50:50:12, 50:50:15, 50:50:25, 50:50:50, 0:1:3, 0:1:1, 0:3:7 és 0:0:1) 

gradiens elúcióval. A hasonló alkaloid-összetételű frakciókat egyesítettük. 

Az AT1 komponenst az 51-59 frakcióból három lépésben centrifugális planáris 

kromatográfiával (CPC I, eluens: n-hexán-toluol-MeOH 5:5:1, 3:5:1, 0:8:2, 0:7:3; CPC II, 

eluens: c-hexán-aceton-éter-MeOH 10:1:1:0, 9:1:1:1, 8:1:1:1, 7:1:1:1, 6:1:1:1, 5:1:1:1, 

0:0:0:1; CPC III, euelns: toluol-MeOH 9:1, 8:2, 7:3, 0:1) izoláltuk. A 142-175 frakció is 

centrifugális planáris kromatográfiával tisztítottuk (CPC IV, eluens: CH2Cl2-MeOH 10:0, 
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9:1, 8:2, 1:1, 0:1). Az AT2 komponenst a 15-19 alfrakciók tisztításával nyertük (CPC V, 

CH2Cl2-MeOH; 9:1, 8:2, 0:1). A 21-23 alfrakciót két lépésben tovább tisztítottuk (GFC I, 

eluens: CH2Cl2-MeOH 1:1; PLC I, SiO2, eluens: CH2Cl2-MeOH 8:2) és az AT3 

komponenst izoláltuk. A 23-28 alfrakcióból centrifugális planáris kromatogárfiával (CPC 

VII, eluens: n-hexán-EtOAc-MeOH 9:1:1, CH2Cl2-MeOH 9:1, 8:2, 0:1) AT5 komponenst, 

illetve preparatív rétegkromatográfiával (PLCII, SiO2, eluens: EtOAc-MeOH 8:2) az AT4 

komponenst nyertük ki. 

 

9. ábra Alkaloidok izolálása az A. napellus subsp. tauricumból 

 

III. 5. A vegyületek szerkezetvizsgálata és azonosítása 

Az izolált vegyületek szerkezetét NMR spektroszkópiás módszerekkel (Bruker Avance 

DRX 500 spektrométer, 500 (
1
H), illetve 125 MHz (

13
C); 

1
H-NMR, JMOD, 

1
H-

1
H-COSY, 

NOESY, HSQC és HMBC spektrumok) végeztük el. 

A szakirodalomi adatok által közölt A. napellus subsp. firmum alkaloidjainak 

[33,34] jelenlétét az általunk vizsgált növény metanolos és lúgos kivonatában LC-MS 

spektroszkópiával vizsgáltuk. A kromatográfiás elválasztást automata mintaadagolóból 

(SIL-20A), két pumpából (LC-20AD), kontrollerből (CBM-20A), és gáztalanítóból (DGU-

20A3) álló, fordított fázisú Gemini NX C18 (110 A, 100 x 4,6 mm, 5 μm) oszloppal 

felszerelt Shimadzu HPLC rendszeren végeztük UV-Vis és tömegspektrometriás (API 

2000 MS/MS) detektálás mellett. Az elválasztáshoz gradiens elúciót alkalmaztunk metanol 

és ammónium-acetát puffer (pH = 8,9) elegyével (0 perc: MeOH-puffer 40:60; 35 perc: 

95:5; 42 perc: 40:60), az áramlási sebesség 1 ml/perc volt. Az oszlopról távozó 
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komponensek ionizációját atmoszférikus nyomású kémiai ionizációval (APCI) végeztük, 

az ionforrás hőmérséklete 350°C volt. A diterpén-alkaloidok tömegspektrometriás 

azonosítását MRM (kiválasztott ionfolyamat-követés) módban végeztük. A megfelelő 

ionátmenetek kiválasztása szakirodalmi adatok segítségével történt (neolin 438→420 [39], 

karakolin 378→360, napellin 360→342, izotalatizidin 408→390, szenbuzin A 424→406 

[40], szenbuzin C 454→436 [40], akonitin 646→586 [41], mezakonitin 632→572 [41], 

hipakonitin 616→556 [41], szongorin 358→340 [42], 15-acetilszongorin 400→340, 3-

dezoxiakonitin 630→570, tadzakonin 534→474 és taurenin 496→436). 

 

III. 6. Ioncsatorna (GIRK, hERG) aktivitás vizsgálata 

Az ioncsatorna aktivitás vizsgálatát a Rytmion Kft.-vel (Prof. Dr. Tálosi László, Dr. Orvos 

Péter) kooperációban végeztük. Az ionáram mérések kivitelezése teljes-sejt 

konfigurációban (whole-cell) automata planar patch clamp berendezésen (Patchliner, 

Nanion Technologies GmbH, München, Németország) [43] HEK293-GIRK (Kir3.1/3.4) és 

HEK293-hERG ioncsatornákon, szakirodalmi módszerekkel [30,44] történt. Az ionáramok 

regisztrálása EPC-10 Quadro patch-clamp erősítővel (HEKA Elektronik Dr. Schulze 

GmbH, Lambrecht/Pfalz, Németország) és PatchMaster 2.43 szoftverrel (HEKA 

Elektronik Dr. Schulze GmbH, Lambrecht/Pfalz, Germany) történt. 

Az Aconitum napellus subsp. firmum taxonból kinyert vegyületek, valamint 

előzőleg a Consolida orientalis és Aconitum toxicum fajokból izolált további 9 alkaloid (9-

17 komponens) ioncsatorna aktivitását vizsgáltuk.  
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IV. EREDMÉNYEK 

IV.1. A kivonási módszerek hatékonysága 

Az egyes alkaloid kivonási módszerek hatékonyságának megállapításához semleges 

(metanolos), savas és lúgos kivonást alkalmaztunk. A kivonatok alkaloid tartalmát HPLC-

DAD módszerrel vizsgáltuk. Annak ellenére, hogy az egyes kivonatok alkaloid profilja 

hasonló volt (10. ábra), a kinyerhető alkaloidok mennyiségét tekintve a savas kivonást 

hatékonyabbnak találtuk a metanolos és lúgos kivonásnál, így preparatív célra azt 

alkalmaztuk. 

 

10. ábra Az Aconitum napellus subsp. firmum kivonatainak HPLC-DAD kromatogramja 

 

IV. 2. Az izolált alkaloidok szerkezetvizsgálata és azonosítása 

A nyers alkaloid frakcióból többlépéses kromatográfiás tisztítás alkalmazásával hat 

alkaloidot izoláltunk. Az AF1-AF6 komponens spektrális adatait az irodalmi adatokkal 

összevetve a vegyületeket neolin (AF1) [45], napellin (AF2) [46,47], izotalatizidin (AF3), 

karakoline (AF4) [48,49], szenbuzin A (AF5) [50] és szenbuzin C (AF6) [46] diterpén-

alkaloidokként azonosítottuk.  

A napellin (AF2) 2D NMR spektrális adatai (
1
H,

1
H-COSY, HSQC, HMBC, 

NOESY) alapján a szakirodalmi adatokat kiegészítettük. [46] Továbbá a C-2, C-3, C-5, C-

9, C-11, C-13 és C-14 szénatomnál a 
13

C NMR asszignációkat a HMBC kölcsönhatások 

alapján korrigáltuk (1. táblázat). Úgyszintén 2D NMR spektrális adatok alapján a 
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szenbuzin C (6) 
1
H kémiai eltolódásértékét meghatároztuk és az irodalmi adatokat [46] 

kiegészítettük. 

Atom 
napellin (AF2) szenbuzin C (AF6) 

1
H 

13
C HMBC (H No.) 

1
H 

13
C 

1 3,93 dd (8,0, 6,1) 69,8 3a, 3b 3,67 s 72,1 
2a 2,00 m 31,7 18, 19b 1,50 m 30,0 
2b 1,88 dd (12,9, 5,8)   1,62 dd (4,7; 13,2)  
3a 1,64 dt (8,0, 5,4) 36,0 1, 5, 7, 11a, 14a, 

14b 

1,88 m 29,4 

3b 1,36 m   1,60 m  
4 - 34,0 2b, 3a, 3b/5, 17, 19b - 38,1 
5 1,36 m 48,2 3a, 3b/6b, 7, 9, 18 2,18 d (6,9) 43,6 
6a 2,46 m  - 4,12 d (6,9) 84,2 
6b 1,36 m 23,4    
7 2,11 d (5,3) 43,8 5/6b, 14b 2,35 s 46,6 
8 - 50,3 6a, 6b, 9, 11a, 14a, 

14b 

- 79,1 

9 1,45 dd (12,9, 6,3) 36,2 9, 12 2,15 dd (5,5; 5,9) 48,4 
10 - 52,9 1, 5, 7, 9, 11b 1,88 m 44,1 
11a 2,00 m 30,8 1, 3a, 3b - 49,4 
11b 1,79 m     

12a 3,56 dd (9,5, 6,8) 76,2 13, 14a, 14b, 17 1,81 dd (14,0; 4,5) 30,6 
12b    2,03 m  
13 2,46 m 47,1 11a, 14a, 14b, 17 2,25 dd (5,0, 6,7) 40,6 
14a 1,92 d (12,3) 28,5 9 4,11 t (4,6) 75,8 
14b 1,06 dd (12,3, 4,3)     
15 4,19 s 77,7 13, 14a, 14b, 17 4,41 d (6,6) 79,0 
16 - 159,1 12, 13, 14a, 17 3,16 d (6,7) 90,3 
17a 5,17 d (1,5) 108,7 13 2,74 s 52,7 
17b 5,15 d (1,5)     

18a 0,78 s 26,4 3a, 3b, 19b 3,19 d (8,2) 80,1 
18b    3,65 d (8,1)  
19a 2,46 d (11,4) 58,3 3a, 3b, 18 2,30 d (10,5) 56,7 
19b 2,26 d (11,4)   2,71 d (10,6)  
20a 3,39 s 66,0 3a, 3b, 18 2,44 dq (13,2, 7,2) 48,5 
20b    2,75 m  
21a 2,58 dq (14,0, 7,2)  22 1,12 t (7,2) 13,0 
21b 2,46 dq (14,0, 7,2) 51,0    

22 1,08 t (7,2) 13,2 -   

6-OMe    3,35 s 58,0 
16-OMe    3,45 s 57,5 
18-OMe    3,33 s 59,1 

1. táblázat Napellin (AF2) és szenbuzin (AF6) NMR spektrális adatai [500 MHz, CDCl3, δ (ppm) (J = Hz)]. 

 

A metanolos és lúgos kivonat LC-MS vizsgálata során az AF1-AF6 komponenst, 

valamint további két ismert diterpén-alkaloidot az akonitint (AF7) és a taurenint (AF8) 

azonosítottuk (11. ábra). A szakirodalomban leírt további diterpén-alkaloidok nem voltak 

azonosíthatóak. 
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11. ábra Az A. napellus subsp. firmum LC-MS kromatogramja 

 

Az A. napellus subsp. tauricum taxonból öt diterpén-alkaloidot izoláltunk. Az AT2 

és AT5 komponens spektrális adatait az irodalmi adatokkal és az A. napellus subsp. 

firmum komponenseinek VRK kromatogramjával összevetve a vegyületeket szenbuzin A 

(AT2=AF5) [50] és szenbuzin C (AT5=AF6) [46] diterpén-alkaloidokként azonosítottuk. 

Az AT1, AT3 és AT4 tiszta komponensek azonosítása folyamatban van. 

 

IV. 3. Kemotaxonómiai megfontolások 

A Flora Europaea által alkalmazott határozóbélyegek (sisak magasságának és 

szélességének aránya, virág színe, magok alakja és mintázata, mirigyszőrök, murvalevél 

alakja és levél szegmensek) nem biztosítják az egyes Aconitum taxonok pontos 

megkülönböztetését. Az A. moldavicum fajt ezen határozóbélyegek alapján a Lycoctonum 

alnemzetségbe sorolja (A. lycoctonum L. subsp. moldavicum (Hacq.) Jalas). [33] UTELLI és 

mtsai azonban molekuláris biológiai vizsgálataik alapján úgy találták, hogy a kék virágú A. 

moldavicum és a sárga virágú A. lycoctonum taxonok genetikailag nem különböztethetők 

meg. Valószínűsítik, hogy a virág színe az evolúciós változékonysága miatt bizonytalan 

határozóbélyeg, és a két taxon nem külön faj, hanem ugyanazon faj két változata. [51] 

A sisakvirág nemzetség pontosabb taxonómiai osztályozásához elengedhetetlenek a 

növénykémiai eredmények, ezen belül az Aconitum nemzetség kemotaxonómiai 

markervegyületeinek számító diterpénalkaloid-profilok ismerete. A növényi mintánk 

tömegspektroszkópiával azonosított diterpénalkaloid-profilját összevetve a 

szakirodalomban közölt összetétellel, jelentős eltérést tapasztalhatunk (2. táblázat). A 

nemzetségre jellemző mezakonitin és hipakonitin az általunk vizsgált növényben nincs 

jelen. Továbbá az 1-8 komponenseket bár más A. napellus fajból leírták [52,53], az A. 



20 

 

napellus subsp. firmum taxonból először mutattuk ki a napellin (2), izotalatizidin (3), 

karakolin (4) és a szenbuzin C (6) diterpén-alkaloidokat. A szakirodalmi és jelen munka 

eredményei közötti eltérést több megközelítésből is magyarázhatjuk. A növényi szekunder 

metabolit összetétel jelentősen függ a gyűjtési helytől és időszaktól. Feltételezhetjük, hogy 

a környezeti tényezők nagy hatással vannak az alkaloidprofil variabilitásra. Továbbá 

számolni kell a szakirodalmi vizsgálatok nem elég pontos taxonómiai osztályozásával is. 

Az egyes Aconitum taxonok alkaloidprofiljának feltérképezése lehetővé teszi a 

sisakvirág nemzetség rendszertanának pontosítását, illetve további módszerként 

hozzájárulhat egy-egy kérdéses taxonómiai besorolás tisztázásához. 

 

 Luzhanki folyó 

(Ukrajna) [33] 

Moravskoslezské Beskydy 

Hegység (Cseh Közt.)
 
[34] 

Retyezát Hegység 

(Románia) 

neolin (1) x  x 

napellin (2)   x 

izotalatizidin (3)   x 

karakolin (4)   x 

szenbuzin A (5) x  x 

szenbuzin C (6)   x 

akonitin (7)  x x 

taurenin (8) x  x 

szongorin (17) x   

hipakonitin x x  

mezakonitin x x  

3-dezoxiakonitin x x  

tadzakonin x   

15-acetilszongorin x   

2. táblázat A különböző területeken gyűjtött Aconitum napellus subsp. firmum alkaloidprofilja 

 

IV. 4. Diterpén-alkaloidok aktivitása a GIRK és hERG ioncsatornákon 

A különböző alapvázú és szubsztituáltságú vegyületek GIRK és hERG ioncsatornákon 

kifejtett hatását elemeztük (3. és 4. táblázat). A bisznor- (C18), norditerpén- (C19) és 

diterpén- (C20) alkaloid alapvázak hidroxil-, metoxi-, keto-, acetil-, veratroil- és benzoil- 

észtercsoport található szubsztituensként, valamint mindegyik alapváz N-etil szubsztituált. 

Szignifikáns GIRK gátló aktivitást csak az akonitinnél (7) volt megfigyelhető (45% 

gátlás 10 μM koncentrációnál), a többi vegyület nem mutatott gátló aktivitást. A akonitint 

(7) kivéve, a vizsgált alkaloidok (2, 4-6) nem mutattak gátló aktivitást a hERG 

ioncsatornán. 
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Az akonitin jól ismert veszélyes szívhatása a feszültségfüggő Na
+
 csatorna agonista 

aktivitásával magyarázható. Egyre több kutatás hívja fel azonban a figyelmet arra, hogy az 

az akonitin különböző kálium-ioncsatornákon (hERG, Kv1.5) is jelentős kifejtett gátló 

aktivitására. [54,55] Az akonitin GIRK ioncsatorna gátló hatását először nekünk sikerült 

leírni. Az előző szakirodalmi és jelen munka eredményei alapján az akonitin ez idáig 

feltételezett több típusú ioncsatornán kifejtett gátló aktivitását tudjuk alátámasztani. A 

sisakvirág alkaloidok, a szakirodalmi előzményeknek megfelelően, jelentős gátló aktivitást 

sem a GIRK, sem a hERG ioncsatornán nem mutattak. [55] 

 

Vegyület 

GIRK gátlás (%) 

1 μM 10 μM 
propafenon 

1 μM 

kontroll (n=9) 11 ± 7 23 ± 10 71 ± 10 (n=6) 

neolin (1) (n=3) 13 ± 7 30 ± 13 62 ± 19 

napellin (2) (n=3) 15 ± 4 28 ± 13 66 ± 9 

karakolin (4) (n=3) 10 ± 1 16 ± 1 63 ± 5 

szenbuzin A (5) (n=3) 17 ± 4 26 ± 6 66 ± 3 

szenbuzin C (6) (n=3) 10 ± 12 11 ± 17 60 ± 16 

akonitin (7) (n=5) 15 ± 9 45 ± 9 69 ± 4 

akonozin (9) (n=3) 14 ± 5 24 ± 6 61 ± 7 

akotoxicin (10) (n=4) 13 ± 6 26 ± 8 67 ± 9 

delavakonitin (11) (n=3) 16 ± 4 32 ± 9 77 ± 4 

dolakonin (12) (n=3) 13 ± 20 18 ± 17 69 ± 6 

akotoxinin (13) (n=3) 12 ± 6 35 ± 2 76 ± 7 

14-dezacetil-18-dezmetil-pubeszcenin (14) (n=3) 14 ± 6 29 ± 10 64 ± 7 

delektinine (15) (n=4) 16 ± 9 30 ± 8 73 ± 5 

neolinin (16) (n=3) 13 ± 2 25 ± 4 71 ± 2 

szongorin (17) (n=5) 9 ± 8 31 ± 16 72 ± 11 

3. táblázat Az alkaloidok aktivitása a GIRK csatornán 

Vegyület 

hERG gátlás (%) 

1 μM 10 μM 
amitriptilin 10 

μM 

kontroll (n=25) 8 ± 6 17 ± 7 95 ± 6 

neolin (1) (n=2) 3 ± 4 19 ± 5 91 ± 2 

napellin (2) (n=3) 2 ± 4 12 ± 5 89 ± 8 

karakolin (4) (n=3) 3 ± 7 16 ± 10 85 ± 1 

szenbuzin A (5) (n=2) 4 ± 1 11 ± 0 95 ± 1 

szenbuzin C (6) (n=2) 2 ± 5 7 ± 14 92 ± 11 

akonitin (7)  44.9*  

akonozin (9)  15.3*  

akotoxicin (10)  17.3*  

dolakonin (12)  8.3*  

akotoxinin (13)  6.5*  

14-dezacetil-18-dezmetil-pubeszcenin (14)  6.5*  

delektinin (15)  7.7*  

neolinin (16)  35.8*  

szongorin (17)  13.2*  

4. táblázat Az alkaloidok aktivitása a hERG csatornán * [55] 
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 R

1
 R

2
 R

3
 R

4
 R

5
 R

6
 R

7
 R

8
 R

9
 

neolin (1) H H OCH3 OCH3 H OH H H H 

izotalatizidin (3) H H OCH3 H H H H H OH 

karakolin (4) H H H H H OH H H H 

szenbuzin A (5) H H OCH3 OH H OH H H H 

szenbuzin C (6) H H OCH3 OCH3 H OH H H OH 

akonitin (7) CH3 OH OCH3 OCH3 H OAc OH Bz OH 

taurenin (8) H H OCH3 OCH3 H OAc H H OH 

akotoxinin (13) H H OCH3 OCH3 H OVr H H H 

14-dezacetil-18-dezmetil-pubeszcenin 

(14) 

H H OH OH OH OCH3 H H H 

delektinin (15) CH3 H OH OCH3 OH OH H H H 

neolinin (16) H H OH OCH3 H OH H H H 

Ac = acetil-; Vr = veratroil-; Bz = benzoil csoport 

 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

akonozin (9) CH3 H H H OH H H H 

akotoxicin (10) CH3 OH H H OH H H H 

delavakonitin (11) CH3 H H H OH OH Bz H 

dolakonin (12) CH3 H H H OH H Ac H 

Ac = acetil csoport 

 
napellin (2) 

 
szongorin (17) 

 
12. ábra A farmakológiailag vizsgált diterpén-alkaloidok 
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Aconitum napellus subsp. firmum taxonból a neolin (1), napellin (2), izotalatizidin (3), 

karakolin (4), szenbuzin A (5), szenbuzin C (6), akonitin (7) és taurenin (8) diterpén-

alkaloidokat izoláltuk és azonosítottuk. Ebből a taxonból négy diterpén-alkaloidot (2-4, 6) 

először mutattunk ki. Az Aconitum napellus subsp. tauricum taxonból öt diterpén-

alkaloidot izoláltunk, mely közül a szenbuzin A (5) és a szenbuzin C (6) vegyületet 

azonosítottuk, három tiszta komponens azonosítása folyamatban van. A szerkezet-

meghatározást LC-MS, 1D és 2D NMR (1H-1H COSY, NOESY, HSQC, HMBC) 

spektroszkópiával végeztük.  

 Az A. napellus subsp. firmumból, valamint előzőekben az A. toxicum és Consolida 

orientalis fajokból izolált diterpén-alklaoidok ioncsatorna vizsgálatát – kooperáció 

keretében – HEK-hERG (Kv11.1) és HEK-GIRK1/4 (Kir3.1 és Kir3.4) sejtvonalakon 

végeztük automata patch clamp módszerrel. A vizsgált alkaloidok közül az akonitin (7) 

mutatott szignifikáns gátló aktivitást. A hERG csatorna gátló hatása egyik vizsgált alkaloid 

esetében sem volt megfigyelhető. 

Az Aconitum napellus subsp. firmum azonosított alkaloidok jelentősen eltérnek az 

előző szakirodalmi közleményekben megadottaktól, ami a taxon variábilis alkaloid-

profiljára enged következtetni.  

Dolgozatomban összefoglalt eredményeim az Aconitum napellus subsp. firmum és 

az Aconitum napellus subsp. tauricum jobb kémiai megismeréséhez, hatóanyagainak 

farmakológiai jellemzéséhez és kemotaxonómiai következtetésekhez szolgáltatnak alapot.  
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