GYEPGAZDALKODASI KOZLEMENYEK 2003/1

Novenyi hatoanyagok gyepnovenyeinkben
Szabi Laszlo Gy.
Pdcsi Tudornanyegyetern,
N6venytani Tanszek es Botanikus Ken. P6cs

es min5s'tes! Nem
takarmanynoveny-kutatas
veletlen, hogy legjobban a haszonnovenyek kerniai
osszetetelot ismerjuk, hiszen az ezerre jellemzo
anyagok, vegyilletek sokasaga alakitja ki a kedvezo
(nutritiv) vagy kedvezotlen (antinutritiv)
tuIajdonsdgokat (Szabo, 1989).
Jelenleg a FOldon 10-15 ezerre becstilbet6 a
haszonnovenyek szama (Wiersema es Leon, 1999;
Wickens, 2001). Nepi tapasztalatok, etnobotanikai
adatok (Szabo es mtsai, 1974; Szabo, 1978, 1987,
1991, 1995, 1999) ten& lehetOve a modern
fitoketniai es elettani ertekeleseket. Ez a feitare,
arializa/6 munka ma is interiziven folyik, mikOzben
szomordan azt tapasztaljuk, bogy a termeszetes
edenyes flora egyre inkdbb szeg,Cnyedik. A
termesztett es vadon elo hasznonnovenyeknek csak
elenyesza reszet hasznaljuk fel a mindennapi eletben.
A legtobb elelmiszer- es takarmanynoveny azert
fontos az ember es a hizidllatok szarndra, inert
ertdkes, energiat szolgaltato szenhidnitokat (p1.
cukrokat, kemenyitdt), feherjeepito aminosavakat,
fontos lipideket, makro- Cs mikroelerneket, valamint
vitaminokat tartalmaznak. Ezekb151 a ntivenyekbol
gyakran ipari titon kivonjdk a Iegertekesebb
anyagokat, pelclaul a kukorical61 nemcsak
kemenyitat, invertcukrot es alkohott gyArtanak,
hanem elktilonitett csirajdbol zsfrosolajat
extrandlnak, vagy a szojabel tiszta, tripszininhibitormentes feherjet izoldlnak eleimiszer- es
takarmdnyipari ce1bol.
TakarmAnyozdsi
szempontbal
kulonas
jelentosegiik van az izesitO es illatos novenyeknek A
henniik taidlhatO itloolajok es izanyagok kiiiiin1eges
osszetetaliek, egyes komponensei annyira sajatosak,
hogy valoban specialisnak tekinthetok. Azaz
taxonomiai ertekiiek, ha jelenIettik mindig
igazolhatO, vagyis kOzvetienill genotipustal ftigga.
Sokfele kerniai szerkezetu vegyidetnek van
kernotaxonorniai &Lae (Frohne es Jensen, 1992),
Minden szerkezethez elvileg valamilyen hauls is
tartozik. Ezert a kemiailag tebbe-kevesbe ismert
szerkezetti vegyuleteket hatoanyagoknak nevezzilk,
ha ismert bati.suk van es az eiettani mOdszerekkel
igazolhatO. Az eros hatasii anyagokb61 (pl,
idegrethiszerre vagy keringesi es errendszerre hato
vegyilletekbol) gyakran gyogyszereket dilitanak eio,
inig a viszonylag enyhebb hatasu vegyitleteket
tartalmazo niivenyeket szaritott formaban, azaz
drogkent (gyegyaszatban) vagy szenakomponenskent
(takarmanyozdsban) kozvetleniil is fel tudunk
haszndlni.
A hatas nemcsak emberre vagy gazdasagi dliatra
iranyulhat, hanem kiirtevo allatokra (pl. rovarokra,
ragcsalOkra) vagy korokoz6 mikroorganizmusokra
(virusokra, bakteriumokra, gombdkra) is. Sok
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vegyliletapusok hattisosak: I. Feno11)&10: polifenolok, fenolsavak,
Terpenoiclok: monoterpenek, szeszkviterpen-lakwnok,
diterpEttek, triterpen szaponinok, 3. Pollinek vagy poliacetilenek,
4. Azotoidok: alkaloidok, kromoalkaloiclok, cianogen glikoziclok, .5.
Glikozinoldrok (izotiaciancitok). Mindig jagyelembe kell venni,
hogy a hauls merteke leginkcihh egy-egy hau5anyagcsoport
koncentrdeio-viszonyaitOI fligg.

SUMMARY
Front a grassland point of view the following substance types
are especially effective: 1. Phenoloids: polyphenols, phenolic
acids, 2. Terpenuids: monoterpene.s, sesquiterpenoid lactones,
diterpene.s., triterpene saponins„?. Polyines ur polyacetilenes, 4.
Azotolds: alkaloids, •hromoalkaloids, cyanogen• glueosides, 5.
Glucosinolates. It has to be taken into consideration that the
degree (If effect always depends on the concentration-relations of a
given bioactive substance-group.

BEVEZETES
Fitokenniai szempontbal a mdsodlagos novenyi
anyagesere't ma mar inkabb spec Calls
metabolizmusnak nevezza, fdleg azert, inert egyre
tobb vegyilletroi vagy vegyCiletcsoportrol dead ki,
hogy 61citani vagy bkologiai szereptik van a novC,.ny
eleteben, vagy is a masodiagos jelzo hasznalata nem
kifejezo. Egy taxon fenotipusa a genomban
megszabott ortiklott tulajdons6gok megnyilvtinuldsa.
Ilyen oroklott tulajdonsig akkor a legszembetilnabb,
ha ititni Maul egy viraig pArtalevelei vagy
lepellevelci nemcsak valtozatos alaktiak, hanem
jellegzetes szinfiek. Gyakran illatosak, de nem
egyszer szannunkra vagy gazdasagi allataink szimara
taszita szagtlak. A ndveny kfflOnfole szerveinek
jellegzetes izilk is lehet, a legtobb fogyasztd
szervezetet a keserfl iz taszit, az tides iz vonz. Vagyis
gazdasdgi dilatainknak Crzekszerveikkel sokfele
"minosegi belyeget" kell felfogniuk es
megktilonbortetn itik.
IRODALMI TAJEKOZTATO
Napjainkban a kemiai mOdszerek tOkeIesedese
kovetkezteben olyan anyagokra is boseges
informiciOt kapunk, amelyeket kozvetleniii,
erzekszervekkel nem tudunk megktiliinhortetni. A
fitokerniai analitika olyannyira fejlett, hogy
termeszetes eredetii vegyiiietek sokasagat tudjuk
azonositani, sot mennyisegtiket megmerni.
Reprodukalhato es megbfzhato meresi modszerek
nelkiil elkepzelheteden az eielmiszernoveny- vagy a
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novenyi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid,
baktericid vagy rodcnticid hateianyagot ismeriink,
ezek koziil tobbet (pl. piretroidokat, juvenoidokat,
ekdizonokat) a mezogazdasagi gyakorlatban is
alkalmaznak (Godfrey, 1995).
A kUlbnleges novenyi metabolitokat Harbornc
(1989) a kOvetkezokoppen csoportositja rnegbecstilve
szamukat is.

SPECIALIS NOVENYI HATOANYAGOK
CSOPORTOSITASA
Kutatasi eredmenyeimet is figyelembe veve
(Szabo, 1996, 1997) a specialis novenyi
hatoanyagokat a kovetkezokeppen csoportositorm
1. Alkdnok, alkenek, poliinek (poliacetilenek) —
ut6bbiak
foIeg
a
gy6kerben
talalhato
antimikrobialis vegyiiletck
2. Terpenoidok
(mevalonat-Uton
kepz6do
izoprenoidok)
monoterpenek (2 izopren = 10 szenatornosak)
— ilI6oIajok fe, komponensei
szeszkviterpen-alkoholok, -eszterek, -laktonok
(3 izopren = 15 szenatomosak) - rendszerint
keseril izii vegytiletek, ide tartozik meg a
mag- es rtigynyugalmat, valamint a level- es
termestiregedest (szeneszcenciat) eloidezo
(bosszCi ideig tart6 stresszhatast kivedo)
fitohormon, az abszcizinsav vagy mas neven
dorrnin
diterpenek (4 izopren = 20 szenatornosak) —
ide tartoznak a novekedest es fejI6dest
(csfrazast, virOgzilst) szabalyoz6
fitohormonok, a gibberellinck
triterpenek (6 izopren = 30 szenatornosak) —
szteroidok (pl. novenyi ekclizonok),
szaponinok, utobbiaknak szerepiik van a
betegseg-ellenallokepessegben
tetraterp enek (8 izopren = 40 szenatornosak) —
karotinoidok: karotinok, xantofillok
3. Fenoloidok (fenifalaninb61, acetil-koenzim-A-b61
es cukrokbil kepz6d6 aromas vegytiletek)
fenotscivtik, feniipropariviclok
flavonoidok: fiavanok, flavonok, katcchinek,
antocianinok stb.
polifenolok,
tanninok
(konclenztilt
es
hidrolizalhat6 tipusok)
kinonok, naftokinonok, antrakinonok (cildusos
poliketidek)
4. Azotoidok (ezekben a szen-, a hidrogen- es
oxigenatorn mellett mar jelen van a nitrogenatom
is, vagyis aminosavakboI kcletkeznck)
- alkaloidok - keserfiek, tobbnyire eros hatasCiak
cianogen glikozidok - keseriliek
5. Glikozinoldtok (izotiociandt-glikozidok} —
az
eIrObbi atomokon kivtil a kenatom is rnegtalalhato
a vegyiiietek.ben csipOs iztlek, sziiros szagfrak

Speciatis metabolitok:
Nitrogenvegyiiletek: alkatoidok (6500), aminok
(100), rein fehjrjeephor aininosavak (400),
cianogen glikozidok (30), a nitroginen kiviii meg
kenatomot is tartaltnaz6 glikozinokitok,
kotiocianatok (75)
Terpenoidok: rnonoterpenek (1000), szeszkviterpen(2000),
(1500),
laktonok
diterpenoidok
(100),
szaponinok
limonoidok
(600),
kukurbitacinok
(150),
(50),kardenolidok
karotinoidok (500)
Fenoloidok: egyszera fenolak (200), fiavonoidok
(4000), kinonok (800)
Poliacetilenek (650)
Lathato az adatokb61, hogy a legtribb ismert
vegyUlet az alkaloidok, diterpcnoidok,
szeszkvitcrpe n-laktonok, monoterpenek es
flavonoidok koreb61 kerul ki. Ezek kortil tebbnyire
toxikusak (es bizonyos biologiai tesztekben erosen
aktivak) az alkaloidok, a diterpenoidok es a
szcszkviterpen-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az
illooIajok f6 komponensei, a monoterpenek, tovabba
a sokszor wines es antioxidans vagy szaharlgy6kscavenger ti.dajdonstigii flavonoidok.
A specials anyagok sokfelcsegc, bioszintezisiik
osszetettscgc a fotoszintezisseI fiigg assze. Minden
bonyoluItsaga cllenere e foIyamat lenyege, hogy a
fenyencrgia a kloroplasztisz tilakoidmembranjaban
Iczajla fotoszintetikus elektrontranszport reven
kemiai energiava alakul: a viz fotolfzisebalszarmazO
eIektron es proton sajatos szeparalOdAsa
ktivctkezteben Ietrejiin az ATP es a NADPH.
Masreszt, a Calvin-ciklusban allanclOan ildrakepz6d6
uI6z-1,5-hiszfoszfat (primer, foszforilalt pent6z)
specialis adottsaga reven kepes „megragadni" a szendioxid molekula (amerieffleg hex6z, vai6jabari ket
triaz keletkezik), a kesobbi reakciosorban (Calvinciklusban) a NADPH rcdukaija a „megkOt6tt" szendioxidot, mikozben szamos cukormetabolit yin Jetre.
Kortillik kertilnek ki azok a primer kiindulasi
vegyCdetek, arnelyekb61 minden „ktiLonIeges"
(specialis) vegytilet szarmaztathato (Szabo, 1996).
Mine! bonyolultabb egy specialis vegyfflet
szerkezete (pl. a mergez6 kolchicine), annal tab
enzirnrcakci6 mcgy vegbe a novenyi sejtben vagy
differenciaIodott sztivetben. 161 ismert, hogy minden
en -Lim szintezise adott genek expresszalodasanak
krivetkurnenye. Mivel sokfele novenyfaj van (a
genotipusok valtozatossaga felmerhetetlenI), ennek
mcgfeleloen meg tobb a ktilonleges vegyUletek
szama (Szab6, 2000a).

A
HATOANYAGOK NOVENYELE1TANI
SZEREPE
A novenyek elicnallokepcssege a korokozo
mikroorganizmusokkal (virusok, bakteriumok,
gombak) es kartev6 allatokkal (foleg rovarokkal)
szemben nagyreszt eppen specitilis metabolitok
jelenletenek k(iszonhet5.
Emiatt ezeket az anyagokat kemiai rezisztcncia- vagy
tolcranciafaktoroknak szoktuk nevezni (Goodman es
mtsai, 1991).
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Nem ritka az allelopatias hats sem, noha in vivo
kOrtilmenyek kOzOtt a hatOanyagok jelentosen
atalakulhatnak vagy lebornlasuk miatt hatasukat
vesztik (Szab6 es mtsai, 1997, 2000; Szabo, 2000b).
Sokkal altaldnosabb tobb molckulaifpus
antioxidans es a szabaclgybk (foleg szuperoxid,
peroxil, hidroxil) hatistalanfto tulajdonsaga.
KfiJonfele szerkezetii vegyilletek es hateiesoportok
(atornesoportok vagy akar ciklusban levo
heteroatomok) Iehetnek ilyenek. 13onyolftja a
hatasertelmezest, hogy a nOvenyekben talalhato
szervetlen elernek kOnnyen kepezhetnek
komplexeket a hatocsoportokkal, de az sem ritka,
hogy rnakromolekuldkkd polimerizAlodnak vagy
vegyes etereket es esztereket. kepeznek egymassal
bonyolult szerkezetti „konjugatumokat" alkotva.
fotoszintetikus
A
eIektrontranszport
reakcititereben,
a
kloroplasztisz
tiIakoidmembranjAban teljesen altaldnos ax
aszkorbdt, a legfontosabb hidrofil antioxidans, azaz a
„C-vitamin" es a tokoferolok, a Jegfonlosabb Jipofil
anti ❑xiddnsok, azaz az „E-vitarninok", tovdbba a
citoprotektiv tulajdonsagir es fenyenergiat tovAbbito
karotinoidok eloforclulasa. Ugyancsak kiernelkedo a
tobbnyire sarga szinii flavonoidok szuperoxid- es
hidroxil-szabadgybkoket hatastalanfto aktivirdsa
(Szabo, 1996).
A flavonoidok valtozatossgga (taxonspecifikus
elofordulasa) mar _Oval nagyobb mertekii, megis
novanyelettani szcrepirk sok vonatkozdsban hason16.
Nehany erdekes es fontosabb pelda: 1. Citoprotekliv
(•ejtvedO): a kdros UV-13 sugdrzas hattisdra a

flavonoidok bioszintezise nem csokken, hanem
fokozOdik. Ktilbnbsen a bOrszovet
legkerlso
sejtsoraban
(foleg
az
ep id erm i szsejtek
vakuolurndban) koncentrAI6dik, elnyeli a
kloroplasztiszt kdrosito UV-sugarzast, hatistalanftja
tobbek kOzort a kepzodo szuperoxid- es egyeb
szabadgyokot. 2.
Virdglevelek, ternrishijak,
mogh4fak szinet hateirozzdk meg: a flavonoidok
tobbsege sarga, azonban az ide tartoze antocianinpigrnentek a sejtnedv kernhatasatol friggoen kek,
ibolya vagy piros szinuek. Vedelmi szerepilkon kivul
vonzzak a ktilbribazO huliamhosszasagu fenyre
erzekeny rovarokat, ezdital „utat mutatva" nekik
elosegitik a beporzast. 3. Stresszienyez'd: kiilbnOsen a
sOkepzo es femkelatokat alkota antocianinok
nagyobb mennyisegben nbvelik a sejtek vrzmegtarto
sajatossagat, ezzel csokkentik a vfzpotencidlt. EzziltaI
a nOveny szarazsagttiro kepessege no.
4.
Rezisztencia- vagy toleranciafaktor: kOztiltik sok
antibakterialis, antimikotikus vagy
anAppAas hata56 (p). a hijkipie.tekben,

rtigypikkelyekben ktilonosen sok flavon ❑ id talalhato.
Nem vOetIen, hogy a mehszurok fa anyagai
hasonloak a nyarfartigyehez, hiszcn a hazimehek
nalunk elsosorban a nyarfartigy ragados
pikkelyleveleirOl gyiljtik a mikroorganizmusokat
gatIo propoliszt. (A „bebalzsamozott", idegen
rovartetem igy nem fertozi be a kaptart.) 5.
Szigna/tenyez5: sejtmembran szinten szandlyozzak a
nitrogen-fix:116 bakteriumok (p1. Rhizobium) es a
gyokerkapcsoit (mikorrhinis) go mbak
gazdanovenyhez vaI6 kbtodeset-
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