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Az indián dohány (Lobelia inflata L.) botanikai és kémiai változékonysága, 
különös tekintettel a termesztésbe vonására
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az Észak-Amerikában honos indián dohány (Lobelia inflata L.) sokoldalú gyógynövény. 
A Lobelia inflata L. mintegy 20 piperidin vázas alkaloidot tartalmaz. A XIX. században 
felfedezték, hogy a növénynek kedvezô hatása van az asztmára. A növény nagy közkedvelt-
ségre tett szert, mint a légzôszervek görcsös panaszainak gyógyszere. A Lobeliae herba-t 
és Tinctura Lobeliae-t több gyógyszerkönyv is hivatalossá tette. A növény – alkaloidjai és 
poliacetilén vegyületei alapján – többcélú hasznosításra alkalmas, melyek közül a dohány-
zás elleni leszoktató, illetve a stresszoldó hatású készítmények elôállítása kerülhet elôtérbe. 
Kulcsszavak: indián dohány (Lobelia inflata L.) felhasználása, botanikai jellemzése, 
hatóanyagainak ismertetése, termesztése, feldolgozása.

A NÖVÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Az indián dohány (Lobelia inflata L.) hazája Észak-Amerika (Felpin és Lebreton 2004). A 
drognak egyéb elnevezése is elterjedt: pl. Amerikában a növény leveleit „indián tobacco” 
néven hozták forgalomba és pipában használják (szaga a dohányra emlékeztet), illetve 
„emetic herba” elnevezéssel (hányingert okozó hatása miatt) (List és Hörhammer 1976). 
Európában elôször 1807-ben Samuel Thomsen ajánlotta Londonban, mint terápiát az 
asztma ellen (Richter 1939, Felpin és Lebreton 2004). A növény nagy közkedveltségre 
tett szert, mint a légzôszervek görcsös panaszainak gyógyszere (Schwarz 1990). A dro-
got szolgáltató herbát virágzáskor vagy közvetlenül virágzás után gyûjtik és felaprítva 
hozzák forgalomba. A herbát a hagyományos gyógyászatban görcsgátló, antiasztmatikus, 
diaphoreticus, expektoráns, hánytató, nyálkaoldó, légzôszervi serkentô szedativ, illetve 
egyéb hatása miatt számos betegség kezelésére is alkalmazzák pl. asztma, szamárköhö-
gés, stb. (Hoffmann 1991, Leung és Foster 1996, Bálványos 2002). Fontos megemlíteni, 
hogy a Lobeliae herba-t és Tinctura Lobeliae-t több gyógyszerkönyv is hivatalossá 
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tette pl. a lengyel, svájci, francia, brit, olasz (Farmakopea Poslka IV. TOM II. 1970, 
Pharmacopea Helvetica V. 1953 cit., Pharmacopee Francaise IX. 1972 cit., British 
Pharmacopoeia 1988, Farmacopoea Ufficiale della Republica Italiana VIII. 1972).

LOBELIA INFLATA BOTANIKAI JELLEMZÉSE

Tudományos nevét Mathias de L’Obel (1538–1616) flamand orvos-botanikusról kapta, 
aki elôször írta le a növényt (Heeger 1956). Az inflata elnevezés pedig a hólyagosan fel-
fújt toktermésre utal (Luckner et al. 1968). Két lobelia faj honos Európában, mégpedig 
a Lobelia dortmanna L. és a Lobelia urens L. (Hegnauer 1966). A lobelia alkaloidokat 
elôször Procter mutatta ki 1850-ben, a magvak éteres kivonatából. A XX. század elején 
Wieland és Scheuing izolálták az elsô alkaloidokat az indián dohányból (Berger 1954). 

Rendszertani jellemzés

Család: Campanulaceae – Harangvirágfélék
Nemzetség: Lobelia L. – Lobeliafélék (Porhonrojtfüvek)
Faj: Lobelia inflata L. – Indián dohány (http1)

A Lobelia inflata L. a Campanulales rendbe, a Campanulaceae családba tartozik. A Lobelia 
genusba 400 fajt különböztetnek meg. A lobeliafélék (porhonrojtfüvek) fôként trópusi lágy-
szárú növények, de észak-amerikai, dél-afrikai és kelet-ázsiai származásúak is megtalálhatók 
köztük. A családba tartozó növények zigomorf virágúak, a portokok összenôttek, alsóállású 
magházuk két termôlevélbôl alakult, a hossztengely körül 180 fokkal elfordult. Egyes fajai 
fatermetûek, hatalmas méretûre is megnônek (Danert et al. 1976, Hortobágyi 1979, Everett 
1981). A Lobelia inflata L. Észak-Amerikában honos egynyári, lágyszárú kistermetû 
növény (Kelly 1992, Szabó 2009), de kétnyári populációi is elôfordulnak (Bowden 1959). 
Számos országban termesztik, mint gyógynövényt. A gyökere kivételével az egész növényt 
a virágzási idôszak végén szedik, rendszerint augusztus–szeptember között. Magtokjait 
is gyûjteni kell (Hoffmann 1991). 

Morfológiai jellemzés

A növény akár 60 centiméter magasra is megnôhet, szára szögletes, durván szôrös, az alsó 
része gyakran vörösesibolya színû az antocianidoktól. Levelei szórt állásúak, a növény alsó 
részén körülbelül 7 cm hosszúak, 5 cm szélesek, alakjuk tojásdad, nyélre keskenyedôk. A 
felsô levelek kisebbek, ülôk. A levelek enyhén szôrösek. Virágai fehérek vagy halványkékek, 
mintegy 7–10 mm hosszúak, 5 cimpájú pártával, alul összenôtt csészével (http2). Enyhén 
kétajkú, a felsôajak 2 cimpájú, mélyen tagolt alsó ajka 3 tagú, 5 porzója a pártatokokhoz 
nôtt. Termôje alsóállású, kétüregû (Petri 1979, Blaschek et al. 1998). A kifejlett tokter-
mések felfújt zöld hólyagokra hasonlítanak, majd megbarnulnak, két kopáccsal nyílnak 
(Kelly 1992). A magok kicsik, barna színûek, felületük hálózatos (Blaschek et al. 1998). 
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ÖKOLÓGIAI IGÉNYE

A Lobelia inflata L. magok csírázásához szükséges a fény (Muenscher 1936, Baskin és 
Baskin 1992). Egyes növényfajok magjai a betakarítást követôen fényt igényelnek a csírá-
záshoz. A lobélia magról Muenscher (1936) megállapította, hogy a csírázáshoz szükséges 
fényigényt hosszú idôn keresztül megtartja. A Lobelia inflata L. magok raktározva (5 évig 
száraz körülmények között) sem veszítették el fényigényüket a csírázásra. Megvizsgálták az 
indián dohány magot, hogy hosszabb idôre megôrzi-e az életképességet a talajban (Baskin 
és Baskin 1992). Különbözô ideig (0–28 hónap) vízzel nedvesített, majd földbe temetett 
különbözô hômérsékleti periódus között tartott Lobelia inflata L. mag csírázását vizsgálták 
a földfelszínre hozatalukat követô 14 órás fényen történt inkubációt követôen. A 15 napos 
földbeni inkubáció után megvilágítás hatására a magok 2–15%-a csírázott, 4 hónap után 
a magok 68–100%-a csírázott ki fényen az alkalmazott hômérsékleti periódusban. Sötét-
ben a magok nem csíráztak, függetlenül, hogy mennyi ideig voltak a földben. A lobélia 
magvak a földben maradva képesek hosszabb ideig megôrizni csírázási képességüket és a 
kedvezô évszakban fény hatására kicsírázni. Simons és Johnston (2000) szerint a csírázási 
idô befolyásolta az életben maradást. A mag méretével szignifikáns kapcsolatban volt a 
növény végsô mérete, illetve az ôszig történt túlélés valószínûsége. Megállapították, hogy 
a distalis helyzetû termésekben nagyobb, de kevesebb mag képzôdött. Kelly (1992) az 
üvegházban nevelt növényeknél megállapította, hogy a többször öntözött növényegyedek 
nagyobbra nôttek, mint a kevésbé öntözött példányok.

KÉMIAI JELLEMZÉSE, HATÓANYAGAINAK ISMERTETÉSE

Alkaloidok szerkezete és csoportosítása

A Lobelia inflata L. mintegy 20 piperidin vázas alkaloidot tartalmaz. Szerkezetük szerint 
megkülönböztetünk monoszubsztituált és diszubsztituált származékokat (Schöpf et al. 1957). 
A monoszubsztituáltak lobelol, illetve lobelon alapvázúak. A diszubsztituáltak lobelionol, 
lobelidion, illetve lobelidiol alapvázúak (Hegnauer 1966, Teuscher 1979, Blaschek et al. 
1998). A Lobelia inflata L. fôalkaloidja a lobelionol szerkezetû lobelin (1. ábra).

1. ábra Lobelin szerkezeti képlete
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A vegyület kémiai elnevezései:
2-(2-hidroxi-2-feniletil)-N-metil-6-fenacil-piperidin,
2-(6-(2-hidroxi-2-feniletil)-1-metil-2-piperidinil)-1-feniletanon, illetve
2-(6-(-hidroxifeniletil)-1-metil-2-piperidil)-acetofenon.
A lobelin összegképlete: C22H27NO2, molekulatömege: 337,47 (Muhtadi 1990).
A lobelin térbeli szerkezetét Alchemy-III programmal számították ki, melyet az NMR 
adatok figyelembevételével készítettek (Szôke et al. 1998).

ALKALOIDOK BIOSZINTÉZISE

A lobelia alkaloidok bioszintézise során a piperidingyûrû nitrogén atomja lizinbôl szár-
mazik, az alkaloidok aromás oldallánca pedig a fenilalaninból vezethetô le (2. ábra).

2. ábra A lobelin bioszintézise

Vojnich V. J. – Máthé Á. – Gaál R. – Tüû Sz.:



41

Általában a lizin eredetû alkaloidok bioszintézisének elsô lépése során a lizinbôl kadaverin 
(pentán-1,5-diamin) keletkezik (Mothes és Schütte 1963), azonban O’Donovan et al. 
(1975) szerint az indián dohányban más úton megy végbe a folyamat, azaz a lizinbôl 
5-aminopentanalon keresztül 2,3,4,5-tetrahidroxi-piridin képzôdik. A másik prekurzor 
fenilalanin szerepét a bioszintézisben Wieland et al. (1939) valamint O’Donoven et al. 
(1975) tanulmányozták. A fenilalanin során átalakul transz-fahéjsavvá, majd 3-hidroxi-3-
fenil-propionsavvá. A deaminálási reakciót fenilalanin-ammónialiáz katalizálja (Koukol 
és Conn 1961). A 3-hidroxi-3-fenil-propionsavból oxidációval benzoilecetsav képzôdik. 
Radioaktív fenilalanin segítségével sikerült igazolni, hogy a lobelin két oldalsó fenilgyûrûje 
(C2, C6) fenilalaninból származik (Keogh és O’Donovan 1970). A 2,3,4,5-tetrahidroxi-
piridin és benzoilecetsav kondenzációjából szedamin képzôdik. A szedamin oxidációja 
után további benzoilecetsavval kondenzál és lobelanin képzôdik, mely átalakul lobelinné 
(O’Donovan és Forde 1971). Két szedamin kapcsolódása révén lobinalin képzôdik, mely 
a Lobelia cardinalis jellemzô alkaloidja. A bioszintézisben résztvevô enzimek közül 
kiemelkedôek az aminotranszferázok, így a DL-fenilalanin-2-oxoglutarát-aminotranszferáz 
és a L-lizin-2-oxoglutarát-amino-transzferáz virágzáskor mutat maximális aktivitást 
(Smogrovicova et al. 1972). 

LOBELIA ALKALOIDOK KVANTITATÍV MEGHATÁROZÁSA

Az indián dohány herbájának összalkaloid-tartalma a különbözô szakirodalmi forrásokban 
nagymértékben függ a populációtól, Kaczmarek (1961) szerint 0,48%, míg Krajewska (1986) 
mérése szerint 0,40%. A növény szerveiben az összalkaloid-tartalom megoszlása különbözô: a 
virágban 0,9–1,1%, a levélben 0,43%, a szárban 0,38% és a gyökérben 0,56%. A lobelintartalom 
Wysokinska (1977) szerint 0,76%, Krajewska (1986) szerint 0,047%, míg Smogrovicova et 
al. (1966) szerint pedig 0,01–0,35% között változik az ontogenezis stádiumától függôen. 

Összalkaloid-tartalom mérése: Az összes alkaloidtartalom meghatározási módszerek közül a 
Mahmud és El Masry (1980) által kidolgozott, majd Krajewska (1986) által módosított spektro-
fotometriás eljárás érdemel említést. A szerzôk 1 g liofilizált és elporított drogot háromszor 
extraháltak (20, 20, 10 ml) metanol és 0,1n HCl (1:1) elegyével. Az extrakciót 37 oC-on 3-szor 
30 percig végezték vibroterm rázógépen, majd az utolsó rázatás után az anyagot ultrahang 
készülékben további 5 percig extrahálták. Szûrés után az extraktumot 50 ml-re egészítették 
ki a kivonó eleggyel. Ebbôl 5 ml-t 0,1n NaOH-dal semlegesítettek, majd hozzáadtak 10,0 ml 
0,01%-os metil-orange oldatot Mc-Ilvaine pufferben (3,69 g Na2HPO4 * 12 H2O és 1,02 g 
citromsav-monohidrát 100 ml vízben oldva, pH = 5,0) (Todd 1975). Az elegyet négyszer 
(20, 10, 10, 5 ml) kloroformmal rázótölcsérben kirázták, majd az egyesített kloroformos 
fázist rázótölcsérben háromszor (15, 10, 10 ml) 5%-os NaCl-ot tartalmazó 0,1 n HCl ol-
dattal rázták fel. Az egyesített vizes fázist mérôlombikban 5% NaCl-ot tartalmazó 0,1 n 
HCl oldattal pontosan 50 ml-re egészítették ki, majd az oldat abszorbanciáját 510 nm-en 
mérték spektrofotométerben. Az összalkaloid-tartalmat lobelinben kifejezve adták meg. 
A lobelin (0,1 n HCl-ban felvett) UV spektrumának maximuma 249 nm (Szôke 1994).

Az indián dohány (Lobelia inflata L.) botanikai és kémiai változékonysága, különös...



42

Lobelintartalom mérése: A lobelintartalom meghatározási módszerei közül ismertek 
a spektrofotometriás módszerek: a Kaczmarek (1960), illetve Krajewska (1986) által 
kidolgozott eljárások, a HPLC-módszer: a Yonemitsu et al. (1990) által kidolgozott, illet-
ve Bálványos et al. (2001, 2002) és a Kursinszki et al. (2008) által használt módszer. A 
lobelin tartalom korszerû nagynyomású folyadékkromatográfiás meghatározása Yonemitsu 
et al. (1990) módszerével a lobelin (Lobelia inflata hairy root) szövettenyészetbôl történt. 
A liofilizált hairy root minták 1 g-ját kétszer 10 ml 0,01n HCl-dal extrahálták ultrahang 
készülékben 5–5 percig, szobahômérsékleten. Az egyes kivonási lépések után megszûrt, 
majd egyesített kivonatokat 40 oC-on vákuumban bepárolták, majd a maradékot 1 ml 
0,01n HCl-ban oldották HPLC analízis céljára. A HPLC vizsgálathoz YMP-pack AM312 
ODS oszlopot (6 mm i.d.  * * 15 cm) használtak. A minták (20 μl) elúcióját acetonitril: 0,1% 
trifluorecetsav (3:7, v/v) elegyével 1 ml/min. áramlási sebességgel végezték. A mintát 254 
nm-en detektálták. A lobelin retenciós ideje 19,9 perc volt. Standard lobelin alkalmazásával 
az extrakció 80–90%-os visszanyerést mutatott. 

Poliacetilének kémiai analízise (szerkezete) 

Ishimaru et al. (1991, 1992) három új poliacetilén vegyület izolációjáról számoltak be Lobelia 
inflata hairy root kultúrából. A szerzôk 18 g liofilizált hairy root szövetbôl 8 mg lobetiolt és 
200 mg lobetiolint (Ishimaru et al. 1991), míg a 407 g friss szövetbôl 31 mg lobetiolt, 438 mg 
lobetiolint és 199 mg lobetiolinint izoláltak (Ishimaru et al. 1992). A szerzôk a liofilizált és 
porított mintát szobahômérsékleten extrahálták 2 * 350 ml MeOH-al. A kivonatot 50 ml-re 
bepárolták és 50 ml vízzel elegyítették, majd az oldatot 35 ml-re ismételten bepárolták a 
kromatográfiás elválasztást megelôzôen. Friss szövetbôl végzett kivonás során a szöveteket 
péppé zúzták és 1100 ml, illetve 2 * 500 ml MeOH-al extrahálták szobahômérsékleten. A 
kivonatot a kromatográfiás izolációhoz ez esetben 30 ml-re töményítették be csökkentett 
nyomáson. Az így elôkészített kivonatot Sephadex LH 20 (3,2 * 24,5 cm) CC-re vitték és a 
komponenseket 60%-os MeOH-al eluálták. Két frakciót gyûjtöttek (FR1. és FR2.). A FR2. 
esetében a poliacetilén komponenseket Bondapak C18 Porasil B CC (2,5 * 22,0 cm) oszlopon 
szeparálták 5-tôl 80% MeOH-os elúcióval. Az izolációt követôen a vegyületek szerkezetét 
1H NMR-, 13C NMR-, illetve FAB-MS-módszerekkel határozták meg. A lobetiol esetében 
a vázhoz nem kapcsolódik cukor komponens, a lobetiolin esetén egy glükóz, a lobetiolinin 
esetében pedig két glükóz kapcsolódik a poliacetilén vázhoz. 

Poliacetilén-tartalom kvantitatív meghatározása

Ishimaru et al. (1993), illetve Bálványos et al. (2004) a lobetiol, lobetiolin és lobetiolinin 
kvantitatív meghatározását hairy root kultúrákból HPLC módszerrel végezték. A liofi-
lizált és elporított 20–30 mg tömegû mintákat 2 ml metanollal 15 órán keresztül extra-
hálták szobahômérsékleten. A kivonatokat a szûrést (Milipore) követôen injektálták be a 
HPLC rendszerbe. Inertsil ODS (4,6 mm i.d. * 250 mm) oszlopot alkalmaztak, az eluens 
MeCN-H2O (1:49:1, lineáris gradiens, 30 perc) volt, és a mérést 270 nm-en végezték. 
A poliacetilének retenciós ideje a következô volt: lobetiolinin 15,9 perc, lobetiolin 19,8 
perc és lobetiol 23,9 perc. 
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IN VITRO TENYÉSZTETT NÖVÉNYEK JELLEMZÉSE

In vitro szövettenyésztés

Krajewska és Szôke (1989) tanulmányozták a növekedési regulátorok és prekurzor amino-
savak hatását a Lobelia inflata organizált vegetatív típusú kultúrák növekedésére, illetve 
hatóanyagképzésére. 
Megállapították, hogy a 2 mg/l IES-at és 0,2 mg/l kinetint tartalmazó MS táptalajon 
nevelt kultúrák dinamikusan növekedtek a 8. hétig, mely után növekedésük lelassult. Az 
organizált vegetatív kultúrák összalkaloid-tartalma kevesebb volt, mint az intakt növényé 
(organizált – hajtás: 0,232%, gyökér: 0,147%; intakt – hajtás: 0,395%, gyökér: 0,300%), 
viszont lényegesen meghaladta a kalluszszövetekben mért értéket (0,015%). A szerzôk 
szerint ez összefüggésben van a másodlagos anyagcseretermékek bioszintézise és a növény 
morfogenezise között létezô szoros korrelációval. 

In vivo feltételek között

A Lobelia inflata L. kalluszszövetbôl organizált kultúrákat kezelték TI-35 vegyület-
tel és megállapították, hogy a kezelt növények jobban tolerálták a kiültetési stresszt, 
mint a kontroll csoport (Szôke et al. 1992). Az 5 mg/l TI-35-tel kezelt, majd kiültetett 
növények esetében csaknem 100%-os túlélést tapasztaltak. Az in vitro kultúrák élet-
képessége nemcsak a biokémiai folyamatok megváltozására vezethetô vissza, hanem 
az anatómiai feltételek átalakulására is. A TI-35-tel kezelt organizált kultúrák esetén 
a sztómaszám szignifikánsan fokozódott, a sztómaméret pedig a kiültetést követôen 
csökkent mind a kezelt, mind a kontroll kultúrák esetén. Ez kedvezô feltételt jelentett a 
kiültetett növények túlélése szempontjából. Mivel az in vivo tenyésztett növények levél 
epidermisze kisebb méretû, mint az in vitro növényeké (Wandle et al. 1979, 1983), de 
nagyobb számú sztómát tartalmaz. Az alkaloidtartalom csökkent az in vitro növények 
esetén (Szôke et al. 1993). A kiültetett organizált növények alkaloidtartalma csökkent 
a TI-35-tel történt kezelés hatására, viszont a biomassza-termelés fokozódása miatt a 
kezelt kultúrák alkaloidprodukciója meghaladta a kontrollét. Az organizált kultúrák 
gyökerének alkaloidtartalma a kiültetést követôen mintegy 4-szerese volt az intakt 
növény gyökerében mért értéknek. 

SZÁNTÓFÖLDI TERMESZTÉSE

Az indián dohány (Lobelia inflata L.) termesztése magvetéssel történô szaporítással és 
palántaültetéssel történik (http3). A termesztéssel kapcsolatosan kevés információt közöl 
az irodalom.
A magot januárban vagy februárban vetik el jó táptalajba, üvegházban. A mag nagyon 
apró, ezért homokkal keverten vetik. A palántákat június elején ültetik ki a szabadföldbe 
(http4). A növénypalántákat 30 cm-es sortávra és 15 cm-es tôtávra vagy 45 cm-es sor- és 
25 cm-es tôtávra ültetik (Takácsné-Hájos et al. 2007, Szôke és Máthé 2007). Egy hektárra 
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120–180 ezer palántát ültetnek ki. Az indián dohány eredményesen tud növekedni a nap-
fényes helyeken. Optimálisan fejlôdik a nehéz agyagos talajon. Az enyhén savanyú talaj 
a legjobb a Lobelia inflata fejlôdéséhez. Rendszeres öntözést igényel. Virágzási idôszak 
júliustól szeptemberig tart (Krochmal et al. 1970). A betakarítás ideális idôpontja augusztus 
és szeptember között van, amikor az egész növényt, a föld felett be lehet gyûjteni (http5).
Magyarországon az indián dohány in vitro szövettenyésztését a Semmelweis Egyetem 
laborjaiban végzik 1983 óta (Krajewska 1986). A Lobelia inflata L. szántóföldi termesz-
tésével – Máthé Ákos vezetésével – a Nyugat-magyarországi Egyetemen folynak kísérletek 
2004 óta (Szôke és Máthé 2007). Európában még Lengyelországban (Poznan Egyetem) 
folytak kísérletek a szövettenyésztett indián dohánnyal.

KORSZERÛ FELHASZNÁLÁSI LEHETÔSÉGEK

Angliában, egyben Európában is kétfaja található meg a lobeliának: a Lobelia dortmanna L. 
és a Lobelia urens L., de az amerikai Lobelia inflata-nak van a legnagyobb jelentôsége or-
vosi szempontból. Az indiánok hánytatószerként használták a lobelia növényt. Valószínûleg 
azért kapta az „indián dohány” elnevezést, mert a dohányhoz hasonlóan erôs émelygést, 
hányást, az epigastrium gyengeségét és kollapszust okoz (Clarke 1986). 
A lobeliát elsôsorban asztma, gyomorpanaszok és általános gyengeség esetén használják 
gyógyszerként. 
Asztmás roham alatt dohányfüsttel szemben igen erôs az ember ellenérzése (a lobélia 
alkaloidája, a lobelin és a nikotin nagyon hasonló farmakológiai hatást gyakorol a nervus 
vagusra) (Vermeulen 1994).
Vermeulen (1992) a következô öt pontban foglalja össze a Lobelia inflata L. az emberi 
szervezetre kifejtett hatásait:
hipochondriás szorongás; nehézlégzés, melyet fokoz, ha rá gondol a beteg; hisztériás állapotok; 
dohányra való túlérzékenység; émelygés, nyálfolyás, hideg izzadság, kimerültség és szorító 
fájdalmak; gyengeség érzése a gyomorszájnál; bizsergés, mintha tûk szurkálnák a beteget.
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Botanical and chemical variabiltiy of indian tobacco (Lobelia inflata L.) 

VIKTOR JÓZSEF VOJNICH – ÁKOS MÁTHÉ – RICHÁRD GAÁL – SZANDRA TÜÛ

University of West Hungary
Faculty of Agricultural and Food Sciences

Institute of Environmental Sciences
Mosonmagyaróvár

SUMMARY

The indian tobacco (Lobelia inflata L.) a native species to North America is a versatile 
medicinal. The plants contain some 20 alkaloids with piperidine skeletons. In the XIX. 
century, the plants were discovered to posess a favorable effect against asthma. Lobelia 
inflata has gained a great popularity as a medicine against cramps of the respiratory system. 
Lobeliae herba and Tinctura lobeliae have become official in several Pharmacopoeia, the 
world over. Based on its alkaloid content and poly-acetylene compounds the plant seems 
to be suitable for the production of a variety of preparations, with a special emphasis on 
anti-smoking products and the treatment of stress conditions.
Keywords: Indian tobacco (Lobelia inflata L.), utilization, botanical characterization, 
active principles, cultivation and processing.
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