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ká l ium-per manganátot 
használtunk a foltok – a külön-
böző anyagok – előhívására. A mole-
kula speciális csoportjai határozzák 
meg, hogy milyen előhívószert válasz-
tottunk: ha olyan 
részletek szere-
pelnek a mo-
lekulában, ame-
lyek UV tarto-
mányban képesek 
ger je sztődn i , 
akkor a VRK-
lapot UV-
lámpa alá he-
lyezve a fol-
tok világíta-
nak. DNP 
esetében a 

A fűszer- és gyógynövények a 
mindennapi élet fontos sze-
replői. A címből azt gondol-

hatnánk, hogy fűszernövényeket kós-
tolgattunk az MTA Természettudo-
mányi Kutatóközpont táborában, ez-
zel szemben más – de szintén nagyon 
érdekes – dolgokat csináltunk velük. 
Leginkább arra voltunk kíváncsiak, 
hogy milyen molekulákból épülnek fel 
egyes jótékony hatású növények. Ezt 
azért fontos tudni, mert ennek isme-
retében azokat a jövőben mestersége-
sen, ipari méretben is elő lehet állítani.

Kétféle kísérletet végeztünk: egy-
részt fűszernövényekből kinyertük a 
hatóanyagot, másrészt mi magunk ál-
lítottunk elő ízes, illatos anyagokat. A 
kinyert vagy előállított anyagokat az-
tán különböző eljárásokkal tisztítot-
tuk, majd a mintákat különféle mód-
szerek segítségével elemeztük. A kí-
sérlet akkor volt sikeres, ha valóban azt 
a vegyületet vontuk ki vagy állítottuk 
elő, amit korábbi kutatási eredmények 
alapján vártunk. 

Vanília és szegfűszeg
Irodalomból ismert, hogy a vanília fő 
komponensei a vanillin és az izovanillin, 
míg a szegfűszegé az eugenol, a 
kariofillén, illetve alfa-kariofillén. Eze-
ket a molekulákat szerettük volna ki-
nyerni a növényekből, ezért a vaníliát és 
a szegfűszeget mozsárban apróra törtük, 
szűrőbetétbe helyeztük, majd úgyneve-
zett Soxhlet-extraktor segítségével kiol-
dottuk a fűszerekből a hatóanyagokat. 

Az így kinyert anyagokat a következő 
lépésben vékronyréteg-kro ma to grá fiá-
val (VRK) vizsgáltuk. A VRK egy 
analitikai kémiai módszer, ami nem il-
lékony vegyületek vizsgálatára és össze-
hasonlítására alkalmas. Története az 
1930-as évekig nyúlik vissza, felfedezé-
se Shraiber nevéhez fűződik, aki kísér-
leteiben síkbeli „oldószerréteget” és ad-
szorbens felületet használva figyelte 
meg, hogy a felületen eltérő magassá-
gig felfutott oldott anyagok körökként 
helyezkednek el, és fluoreszkáló tulaj-
donságuknak köszönhetően UV-fény 
alatt megfigyelhetők. A kromatográ-
fia jelenségének alapja, hogy az eltérő 
polaritású, más funkciós csoporttal ren-
delkező anyagok eltérő módon oldód-
nak és kötődnek meg a felületen, ezért 
futnak különböző távolságra a „fol-
tok”. Ma a VRK-lapok készítéséhez ál-
talában alumínium hordozót és 
szilikagél réteget használnak. 

Kísérleteinkben a vizsgálni kívánt 
anyagokból mintát vettünk, és a VRK-
lapra helyeztük. A vanília esetében ösz-
szehasonlítás céljából az extraktumot és 
a laboratóriumban megtalálható, keres-
kedelmi forgalomban kapható vanillint 
és izovanillint cseppentettünk egymás 
mellé. Ezután a lapot futtatókádba he-
lyeztük, ahol hexán és etil-acetát 3:1 ará-
nyú oldatát használtuk oldószerként. 
Rövid várakozás után az adszorbens fe-
lületen az oldószer szintje elérte a megfe-
lelő magasságot (a VRK-lap tetejétől pár 
milliméter). Kísérletünkben UV-lám-
pát, dinitro-fenilhidrazint (DNP) és 
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Az MTA Természettudományi Kutatóközpont 
„AKI Kíváncsi Kémikus” kutatótáborában a diá-
kok számos érdekes témával foglalkozhatnak, 
kísérletezhetnek, megismerhetik a modern 

kutatás eszközeit. Cikkünk diákszerzői – Oláh 
Dóra Petra a gödöllői Török Ignác 
Gimnáziumból és Hegyi Virág 
Debóra Fonyódról, a Mátyás Király 

Gimnáziumból – a fűszernövények és 
gyógynövények világában mélyedhettek el.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont 

kísérletezhetnek, megismerhetik a modern 

Dóra Petra a gödöllői Török Ignác 

AZ ÍZEK KÉMIÁJA

MI IS AZ A 
SOXHLET-EXTRAKTOR? 
Nevét feltalálójáról, Franz von Soxhletről kapta, aki a 
műszert eredetileg lipidek szilárd anyagokból történő 
extrahálására készítette, de – ahogy kísérleteink is bi-
zonyítják – nem csak erre használható. A berendezés 
alján egy lombikban elhelyezett oldószer – esetünkben 
dietil-éter – a melegítés hatására folyamatosan páro-
log, majd a lombikra szerelt hűtőben lecsapódik, és a 
mintára csepegve kioldja annak hatóanyagát. Az oldó-
szert több órán keresztül újra és újra körbevezetve az 
egyre több hatóanyagot mos ki a mintából, így az extra-
hálandó komponens feldúsul a lombikban. A berende-
zés igen előnyös tulajdonsága, hogy a forralás hatásá-
ra a lombikból csak az oldószer távozik, amely folya-
matosan megújulva hatékonnyá teszi az extrakciót.
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magasságba futottak, azoknál úgy 
sejtettük, hogy ugyanazt 

a komponenst tartal-
mazzák. Megfigyel-
tük, hogy a vanillin 
és az izo-vanillin es-
tében a két anyag 
különböző magas-
ságig futott, és 
egy-egy körben 

koncentrálódott. Az 
extraktum esetében 
két, az előzőeknél 
kisebb foltot láttunk 

a nagyokkal meg-
egyező magasságban. Eb-

ből arra következtettünk, 
hogy a vaníliaextraktum a vanillin 

mindkét izomerjét tartalmazza.
Az extraktum további vizsgálatá-

hoz koncentráltabb oldatra volt szük-
ség. A fölösleges dietil-éter oldószert 

rotációs vákuumbepárlással tá-
volítottuk el. 

A rotációs vákuumbe-
párló berendezés haszná-
lata előnyösebb az egysze-
rű desztillálásnál, de csak 

olyan oldószereknél hasz-
nálható eredményesen, me-

lyek atmoszférikus forráspontja 
100 °C-nál alacsonyabb. Az ala-

csony nyomás és a lombik forgatása ál-
tal megnövelt párolgási felület miatt 
csökken a bepárlás ideje, és túlhevülés 
sem léphet fel. Az alacsony hőmér-
sékleten pedig nem kell attól tarta-

nunk, hogy a szerves anyagok 
elbomlanak. 

A bepárlás eredmé-
nyeképpen a vaníliából 

barna, olajos anyagot, a 
szegfűszegből pedig hal-
ványsárga, szilárd anya-
got kaptunk. Az így elő-

állított nyers termékeket 
gázkromatográfia-tömeg-

spektroszkópia (GC-MS) vizs-
gálatoknak vetettük alá.

A GC-MS berendezés két fő részből 
áll. A gázkromatográf a VRK-hoz 
hasonlóan az egyes komponensek tér-
beli elválasztására szolgál, de mozgófá-
zisa a VRK-val ellentétben nem folya-
dék, hanem gáz, amely a nagy nyomás 
hatására áramlik keresztül az adszor-
bens anyaggal töltött kromatográfiás 
oszlopon. A vivőgáz szállítja a minta 
komponenseit, melyek eltérő tulajdon-
ságaik miatt különbözőképpen kötőd-

nek meg az állófázis felszínén, ezáltal 
az oszlop végén már egymástól elkü-
lönülve jelennek meg. Vivőgázként 
leggyakrabban héliumot, nitrogént 
vagy argont használnak. A 
tömegspektrométer detektorként 
működik, az ide időben elkülönülve 
érkező komponenseket ionos ré-
szecskékké alakítja. Ezek a részecs-
kék fajlagos tömegük alapján elektro-
mos vagy mágneses mezők segítségé-
vel elkülöníthetők egymástól. Az el-
különített ionok intenzitását 
folyamatosan mérve kapjuk a tömeg-
spektrumot. Az ionáramok intenzitá-
sát a totál-ion kromatogramon ele-
mezhetjük, mellyel részletes képet 
kaphatunk a minta összetételéről. 

A kísérletsorral sikerült igazolnunk, 
hogy a vaníliában több vanillin és va-
lamivel kevesebb izovanillin található 
a szegfűszeg fő komponensei pedig az 
eugenol, a kariofillén és az alfa-
kariofillén.

Ananász és eper
A második reakciósorban szintetikus 
úton próbáltunk előállítani természetes 
illóanyagokat. A két választott vegyü-
let az etil-butanoát és a propil-
izobutanoát volt. A szakirodalom sze-
rint az előbbi az ananász illatára, az 
utóbbi pedig egy ananász-eper illatke-
verékre emlékeztet. A két 
gyümölcsésztert ész ter szin té zis sel állí-
tottuk elő. A többórás reakcióban ke-
letkezett reakcióelegyeket azután fel-
dolgoztuk.

A szintetizálás után a kapott terméke-
ket mágneses magrezonancia-spektro-
szkópiával (NMR) azonosítottuk. Ezt 
a technikát Isidor Isaac Rabi fedezte fel 
1938-ban. Az NMR-spektrum képé-
ből megállapítható valamely molekulá-
ban lévő atomok minősége és árnyé-
koltsága, továbbá a szomszédos ato-
mok minősége és száma. Ezen adatok 
segítségével meghatározható a vizsgált 
molekula szerkezete. Így sikerült bebi-
zonyítanunk, hogy a termékek való-
ban azok a gyümölcsészterek voltak, 
amiket elő akartunk állítani.

Levendula és koriander
A harmadik kísérletünk igen összetett 
volt. Először természetes anyagokból, le-
vendulából és korianderből nyertük ki a 
hatóanyagot, majd szintetikus úton is elő-
állítottuk azt. A szakirodalom alapján 
azt vártuk, hogy a három vegyület 

I L L ATO S A K  É S  G Y Ó G Y Í TA N A K

vizsgált molekulá-
ban lévő oxo-
csoport (aldehid 
vagy keton) reagál, és jellegzetes, na-
rancssárga vagy vörös foltként hívódik 
elő. A kálium-permanganát oxidálja a 
kettős kötést, ezért, ha kálium-perman-
ganátba mártjuk a VRK-lapot, a minta 
sárgásbarna színnel látszik a lila háttéren. 
Előhívás után megvizsgáltuk, hogy a 
foltok egymáshoz képest hogyan helyez-
kednek el. Amelyek közel egyforma 

magasságba futottak, azoknál úgy 
sejtettük, hogy ugyanazt 

a komponenst tartal-
mazzák. Megfigyel-
tük, hogy a vanillin 

tében a két anyag 
különböző magas-
ságig futott, és 

extraktum esetében 
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előbbi sárga, utóbbi barnás szí-
nű lett. A levendula esetében 
illata erőteljes maradt, a ko-
riandernél az illat intenzitása 

állás közben csökkent.
További kísérleteinkben 

megpróbáltuk szintetikus 
úton előállítani a linaloolt az 

enantiomereket 1:1 arányban 
tartalmazó racém elegy formájá-

ban. A linaloolt 6-metilhept-5-én-2-
onból egy úgynevezett Grignard-
reakcióban lehet előállítani, melynek 
során egy új szén-szén kötés alakul ki. 
A Grignard-reagens R-Mg-X általá-
nos képlettel felírható fémorganikus 
vegyület, ahol R egy alkilcsoport, X 
pedig egy halogén. Mivel igen érzé-
keny reakcióról van szó, víz- és oxi-
génmentes környezetre volt szükség, 
ezért a reagáló anyagokat zárt és ar-
gongázzal töltött lombikba injektáltuk. 
A folyamatos hűtés és keverés mel-
lett a vinil-magnézium-bromid 
(Grignard-reagens) és a 6-metilhept-
5-én-2-on több köztiterméken ke-
resztül alakult át. A végtermék a 
várt linalool volt, amit több mód-
szerrel is ellenőriztük. A VRK-, az 
NMR-, és a GC-MS spektrum is azt 
bizonyítja, hogy a kísérlet eredmé-
nyes volt: sikerült előállítanunk a le-
vendula és a koriander fő hatóanya-
gának racém elegyét.

Az egyhetes kutatótáborban tehát 
számos növényi illat- és ízanyagot si-
került előállítanunk, megvizsgál-
nunk, miközben megismerkedtünk 
a kémia tudományának módszerei-
vel, eszközeivel is. Ezeket a berende-
zéseket témavatezetőink segítségé-
vel működtettük, és sikerült igazolni 
a várt eredményeket.

OLÁH DÓRA PETRA
HEGYI VIRÁG DEBÓRA 

ugyan-
az lesz: 
linalool. 
A linalool 
(3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol) egy 
királis molekula, kiralitáscentruma 
C3-nél van. A királis molekulákra jel-
lemző, hogy tükörképükkel nem hoz-
hatóak fedésbe. A linalool esetében a 
két enantiomer (tükörképi pár) az R-(-
)-linalool és az S-(+)-linalool. Előbbi a 
levendula, utóbbi a koriander fő kom-
ponense. 

A két természetes anyagból extrak-
cióval nyertük ki az összetevőket a már 
említett Soxhlet-extraktor segítségével. 
Az oldószer itt is dietil-éter volt. 

Az extraktumokat rotációs vákuum-
bepárlóba helyeztük, és desztilláltuk az 
oldószert. A művelet végén nem sok 
tiszta anyagunk maradt, de arra elég 
volt, hogy GC-MS-ben megvizsgáljuk 
a két hatóanyag összetételét. Ezután osz-
lopkromatográfiás tisztítást végeztünk. 

Ennek lényege, hogy az állófázis 
egy csőben (oszlop) található, melyen 
a vizsgálandó anyag különböző ösz-
szetevői különböző sebességgel ha-
ladnak át. Speciális eljárási forma a 
flash oszlopkromatográfia, amelyet 
W. C. Still dolgozott ki 1978-ban. 
Ebben az esetben az oszlop tetején 
nyomást vagy az oszlop végén vá-
kuumot alkalmazunk. Mi ez utóbbit 
használtuk kísérleteink során. Mind-
két módszer lényege, hogy az oldó-
szer és vele együtt a tisztítandó anyag 
is gyorsabban halad át az oszlopon. 

A kapott frakciókat külön gyűjtöt-
tük, egyenként megvizsgáltuk vé-
konyréteg-kromatográfiás eljárás se-
gítségével, és összehasonlítottuk az 
oszlopkromatográfia előtti tiszta anyag 
VRK-képével. Így sikerült kiemel-
nünk azokat a frakciókat, amelyek 
tisztán tartalmazták a linaloolt, a le-
vendulánál az R, míg a koriander ese-
tében az S enantiomert feleslegben tar-
talmazó terméket. A kísérlet tehát si-
keresnek mondható. Mind a levendu-
la, mind a koriander esetében tiszta 
anyagokat kaptunk, a bepárlás után 

2014. június 29. és július 5. között hatodik alka-
lommal rendezik meg az „AKI Kíváncsi Kémi-
kus” nyári kutatótábort. A résztvevők egy hé-
ten keresztül dolgozhatnak különböző modern 
kutatási témákon az MTA Természettudomá-
nyi Kutatóközpont vadonatúj laboratóriumai-
ban. A kémia iránt érdeklődő 10. és 11. osztá-
lyos középiskolások pályamunkával jelentkez-
hetnek a táborba. A pályázással kapcsolatos 
részleteket és a korábbi táborok anyagait a 
http://www.ttk.mta.hu/intezetek/anyag-es-
kornyezetkemiai-intezet/nyari-kutatotabor-2/ 
honlapon tekinthetik meg. 

előbbi sárga, utóbbi barnás szí-
nű lett.
illata erőteljes maradt, a ko-

megpróbáltuk szintetikus 
úton előállítani a linaloolt az 

A tárkony

A tárkony az őszirózsafélék családjába 
tartozó évelő fűszer- és gyógynövény, 
amelynek karcsú, hosszúkás leveleit 
használjuk fel. Az orosz és a francia vál-
tozata ismert. Az előbbi kevesebb illó-
olajat tartalmaz, kevésbé illatos és 
gyógyászatilag értékes, a francia illat- 
és aromaanyagban lényegesen gazda-
gabb. Hazánkban a francia növény ter-
jedt el, Erdélyből jutott el hozzánk. 
Gyakrabban használt népies nevei: tár-
konyüröm, esztragon, sárkányfű.

Illóolajának fő hatóanyaga az esztragol, 
amely a tanninokkal, a keserű anya-
gokkal, a terpénekkel, a flavonoidokkal 
és a kumarinnal együtt hozzájárul a 
gyomor és a máj gyógyulásához. 
Ugyan erős íze miatt keveset haszná-
lunk belőle, a tárkony kiváló vas-, kalci-
um-, mangán-, kálium-, magnézium-, A-, 
B1-, B2-,  B3-, C-vitamin- és béta-karotin-
forrás, továbbá megtalálható benne a 
réz, cink, jód-, és foszfor is. Fájdalomcsil-
lapító hatása eugenol-tartalmának kö-
szönhető, amely vegyület a szintén fáj-
dalomcsillapító hatású  szegfűszegolaj 
fő összetevője is. 

A tárkony fertőzések megelőzésére 
igen jól használható, ugyanis olaja la-
boratóriumi kísérletek között hatásos-
nak bizonyul egyes fertőzéseket okozó 
baktériumok ellen. Ezen kívül enyhíti 
az álmatlanságot, a hiperaktivitást, a 
depressziót, a hasi görcsöket és a gyo-
morrontást, hasznos a kimerültség le-
küzdésére és az idegek nyugtatására, 
az emésztés elősegítésére, továbbá 
hányinger és puffadás esetén, vala-
mint segíti az epe termelését a májban, 
ezáltal felgyorsítja a mérgező anyagok 
eltávolítását a szervezetből. Enyhe vér-
nyomáscsökkentő hatása is ismert, de 
hosszan tartó alkalmazása ártalmas le-
het a magas illóolaj- tartalom miatt, 
ritkán allergiás reakciót válthat ki. 
Mindig óvatosan adagoljuk az étel 
mellé, illetve csak rövid ideig főzzük 
együtt az étellel, mert erős aromája 
könnyedén elviszi  annak eredeti 
ízét. Általában a savanyított ételek 
különleges za ma to sí tó ja, épp en ezért 
ebből készíthetjük a legfinomabb nö-
vényi ecetet, a tárkonyecetet. 

 MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

kémiatábor.indd   690 2014.05.22.   16:31:45


