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1. Bevezetés

1.1. A növényi drog fogalma és nevezéktana

Növényi drog

A drog  szárított növényi rész, vagy  valamilyen növényi (ritkán állati) produktum,  amelyet vagy 
amelyből előállított készítményt  gyógyászati célra használnak.

Felhasznált növényi részek

Cortex (kéreg)

Flos (virág)

Fructus (termés)

Herba (föld feletti rész, “fű”)

Radix (gyökér)

Rhizoma (gyökértörzs)

Folium (levél)

Oleum (olaj)

Aetheroleum (illóolaj)

Semen (mag)

Bulbus (hagyma)

Bacca (bogyó)

Resina (gyanta)

Anthodium (virágzat)

Pericarpium (terméshéj)

Stigma (bibe)

Gemma (rügy)
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Drogok nevezéktana

Genusnév (G) + növényi rész neve (N)

Gentiana lutea  → Gentianae radix

Matricaria recutica → Matricariae flos

Species név (G) + növényi rész neve (N)

Thymus serpyllum  → Serpylli herba

Teljes név (G) + növényi rész neve (N)

Mentha x piperita  → Menthae piperitae  aetheroleum

Tradicionális név (általában már azóta felülírt  botanikai név alapján)

Glycirrhiza glabra → Liquiritiae radix

Syzygium aromaticum → Caryophylli flos

Opcionális melléknév

Helianthi annui oleum raffinatum

Ricini oleum virginale

1.2. A növényi drogok forrásai
Termesztés, vadon gyűjtés 

A vadon gyűjtés adja a gyűjtött drog- diverzitás jelentős részét, a mai napig

Vadon gyűjtés előnyei:

 Kisebb költség

 Olyan fajok is gyűjthetőek, amelyekre nincs  kidolgozva agrotechnológia

Vadon gyűjtés hátrányai:

 Szakértelemmel kapcsolatos kockázatok

 Ingadozó elérhetőség

 Ingadozó hatóanyag-mintázat és tartalom

 Szárítás kapcsán felmerülő minőségi problémák  (mikrobiológiai tisztaság, stb.)

A termesztés adja az alkalmazott  gyógynövény-mennyiség döntő többségét

Termesztés előnyei:

 Célravezetőbb, tervezhetőbb megoldás, ez a  követendő út

 Kevésbé ingadozó hatóanyag-mennyiség

 Nemesítési lehetőségek (akár bioszintetikus  útvonalak kikapcsolása)
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 Egyébként védett növények is termeszthetőek

 Nagyobb tisztaság, adulteráció esélye minimális

Termesztés hátrányai:

 Befektetést igényel

 Egyes fajok esetén gyakorlatilag nem lehet  rentábilisen végezni (mocsári, sziklás hegyi  
növények, parazita/félparazita növények, stb.)

Növényi szövettenyészetek

 Folytonosan, in vitro  növekedő növényi  rendszerek

 Szuszpenzió, hairy root culture

 Elicitáció

 “Metabolic engineering”

 Akár 100x hatóanyag-termelés

 Bioszintetikus útvonal karakterizálása, majd  heterológ génexpresszió

 A hosszú optimalizáció után is igen drága  fenntartású technika

 csak nehezen totálszintetizálható vegyületek  esetén rentábilis

Gyógynövények feldolgozása

 Tisztítás

 Földalatti részek, kérgek mosása

 Válogatás

 Idegen anyagok, idegen növényi részek  eltávolítása

 Futószalag, manuálisan

 Szárítás

 Aprítás

Szárítás

Célja:

 Saját (növényi) enzim (rev./irrev.) inaktiváció

 Hatóanyagok módosítása, degradációja,  nemkívánatos

 Mikroorganizmus inaktiváció

◦ Allergén jelleg

◦ Mikotoxin termelés
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◦ Fermentáció, hatóanyag-mintázat megváltozása

Arányok:

 1 kg drog várható kb.:

 5-8 kg friss virágból

 5-6 kg friss levélből

 4-5 kg friss herbából

 3-4 kg friss gyökérzetből

 1,2-1,5 kg friss termésből 

Szárítási módszerek

Természetes módszerek

 direkt napfény csak a vastagabb növényi részek esetén, esetlegesen

 szellős, meleg helyeken (padlás)

 Kiterítés, forgatás

 Lassú

 A levegő páratartalmától függően változó eredményt ad

Mesterséges módszerek

 Gépesített

 Futószalagon (ellenáramú levegő), tálcákon,  többnyire meleg levegővel

 Optimalizálandó max. hőmérséklet –  hatóanyagcsalád-függő!!

 Liofilezés

1.3. A növényi drogok felhasználási lehetőségei

 Terápia

 Ipari gyógynövények

 Élelmiszeripar

 Ízanyag

 Viszkozitásnövelő, technológiai segédanyag

 Egyéb, gyógyászati vagy technológiai  felhasználás

◦ Lana gossypii
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Terápiából kiszorult növények

 Rossz haszon/kockázat arányú növények

 Alkaloid tartalmú drogok többsége – toxicus növényként kezelendő

 Pirrolizidin alkaloid tartalmú drogok

 Szívglikozid-tartalmú drogok

 Mellékhatásaik miatt krónikus fogyasztásra alkalmatlan növények

Ipari gyógynövények

 A növényi drog csak ipari alapanyag, a  hatóanyag tisztítására termesztik

 A hatóanyag túl erős hatású / terápiás  indexe szűk és emiatt kizárólagossá vált a  
hatóanyag izolálása/totálszintézise és a  konvencionális gyógyszerformákban való  
adagolása - A toxicus vegyületeket  tartalmazó növények többsége ilyen!

◦ Catharanthi herba (vinkrisztin, vinblasztin)

◦ Colchici tuber (colchicin)

◦ Belladonnae radix et folium (atropin)

◦ Papaveri fructus sine seminibus (papaverin,  morfin, kodein)

◦ Digitalis sp.  (digitoxin, lanatozid C)

◦ Taxi baccatae folium (paclitaxel, docetaxel)

 Csak a félszintetikumok használhatóak  igazán, és kiszorították az eredeti  vegyületet

◦ Secale cornutum (ergotoxin →  dihidroergotoxin)

◦ Vincae minoris herba (vincamin → vinpocetin)

 A hatóanyag mellett más, olyan anyagok  vannak, amelyek toxicussá ill. terápiára  
alkalmatlanná teszik a növényt

◦ Rauwolfiae radix (yohimbine,de: reserpine)

 A hatóanyag csak rendkívül kis  mennyiségben van jelen

◦ Catharanthi herba
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1.4. Bizonyítékon alapuló fitoterápia
Def.: növények és növényi eredetű készítmények gyógyítás céljából történő felhasználása 
A határ bizonyos értelemben önkényes:

 Növényi mintára készült totálszintetikumok (metformin < galegin)
 növényi eredetű totálszintetikumok (papaverin)
 Félszintetikumok (vinpocetin, dihidroergotoxin)
 Növényből kivont vegyület, mint hatóanyag (atropin, vinkrisztin)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Letablettázott extraktumok (Hypericum, Ginkgo)
 Egyéb gyógyszerészeti termékekbe kevert extractumok (árnika-krém)
 Növényi kivonatok fogyasztása (Tinctura chamomillae, bizonyos értelemben az illóolajok)
 „Teázás” (Tilia, Matricaria)
 Növényi részek közvetlen fogyasztása (Khat)

Sztenderdizálás!

Farmakognózia vs fitoterápia

 Nem csak növényi termékek!

 “natural product research” (természetes  vegyület kutatás)

 Biológiai rendszerekre jellemző sajátosságok  mindenütt megvannak

 A fitoterápia elhelyezése a gyógyászatban:  „Evidence-based” fitoterápia = 
bizonyítékon alapuló fitoterápia
=/= TM (tradicionális gyógyászat) ill. népi gyógyászat
=/= TM rendszerek, pl. TCM, Kampo, Ayurveda, stb.
„complementary” (kiegészítő), „alternative”, „non-conventional”

 Nem bizonyítékon alapuló rendszerek:
◦ Homeopátia
◦ Bach-féle virágterápia
◦ Színterápia
◦ stb.

 A bizonyítékon alapuló eredmények és nem bizonyítékon alapuló megközelítés 
keveredése:

◦ Aromaterápia
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Bizonyítottság szintjei

 Meta-analízis   - általában bizonyítékként fogadjuk el

 Klinikai vizsgálatok   - bizonyítékként fogadhatjuk el (elemszám)

 Állatkísérletes adatok

 In vitro  adatok (IV)

 Etnofarmakológiai/tradícionális  gyógyászatból származó adatok

 Hasonló kémiájú növényekből való  következtetések

 Egyéb … (zoofarmakognózia?)

Klinikai vizsgálatok gyógynövényekkel

 Ártalmatlanság

 Hatásosság

 Statisztikai erő (elemszám!)

 Randomizálás

 Placebo-kontroll vs open-label

 Duplavak vizsgálatok

 A statisztikai megközelítés

 Elméleti tévedési valószínűség ←→ limitált  mennyiségű bevonható vizsgálati alany (n)

 Egy adott kimenet igazából csak egy adott  valószínűséggel együtt értelmezhető

◦ “Hatásos” ← sok, egybevágó, pozitív adat

◦ “Valószínűleg hatásos” ← elegendő pozitív  adat

◦ “Lehetséges, hogy hatásos” ← előzetes  adatok

◦ Nincs elég adat a hatásosság  megítéléséhez

◦ “Lehetséges, hogy hatástalan” ← előzetes  adatok

◦ “Valószínűleg hatástalan” ← elegendő  negatív adat

◦ “Hatástalan” ← sok, egybevágó, negatív  adat
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Klinikai vizsgálatok gyógynövényekkel - problémák

 csak kivonatok vizsgálhatóak, a növény,  mint olyan nem

 a kivonatok karakterizálása - a  sztenderdizálhatóság nehézségei (kémiai  komplexitás) 
miatt - sokszor nagyon nehéz

 vegyes minőség: kis elemszám, rövid  időtartam

 egyesek megkérdőjelezik, hogy jó-e, hogy a gyártó finanszírozza magát a vizsgálatot (ez a 
gyógyszereknél is így van)

 ismeretlen target és hatásmechanizmus

A fitoterápia helye a mai gyógyászatban

 Önálló terápiaként bizonyos betegségekben,  főleg azok enyhe formáiban

 Támogató terápiaként („support”)
 Mellékhatások csökkentésére
 Hatásnövelésre – szinergizmus

 Profilaxis

A fitoterápia előnyei

 Kevesebb mellékhatás a megfelelő  totálszintetikumokkal összevetve

 Jó compliance (együttműködési hajlam)

 Alacsony ár (?)

◦ Részben amiatt, hogy sokszor felesleges  (gazdaságtalan) elválasztani egymástól az 
aktív  komponenseket

◦ A jó minőségű, ellenőrzött fitoterápiás termékek  NEM olcsóak

1.5. Növényi drogok minőségbiztosítása

 Gyógyszerkönyvi minőséghez MINDEN  vizsgálaton át kell menni

 Idő-, és pénzigényes

 Mo.n nagyon sok drog nem érhető el stabilan,  gyógyszerkönyvi minőségben

Azonossági vizsgálatok

 Makroszkópos, organoleptikus vizsgálat

 szín, szag, méret, felület karakterisztikája

 ízt alapértelmezésben nem vizsgálunk
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 Mikroszkópos vizsgálat

 pormikroszkópia, derített készítmény

 hisztokémiai vizsgálatok

 vegyületcsaládra jellemző, de általában nem túl  specifikus reakciók

 sztóma-index

 mikroszublimáció

 kémiai mintázat

 HPLC

 GC (illóolajok, zsíros olajok)

 VRK

Mennyiségi vizsgálatok 

 Egyes hatóanyagok kalibráció után történő  meghatározása (ritka)

 GC-FID

 HPLC-UV/Vis

 hatóanyag-családok össz-mennyiségének  meghatározása

 illóolaj-tartalom meghatározása

 hatóanyag-családra specifikus kimutatási  eljárások

 specifikus reakció és spektrofotometriás vizsgálat

 Keserűérték-meghatározás (szeszkviterpén laktonok,  szekoiridoidok)

 hemolitikus aktivitás meghatározása (szteroid és  triterpén szaponinok)

 összes cserzőanyag-tartalom meghatározása

 duzzadási érték meghatározása (egyes  poliszaharidok)

 habzási index meghatározása (szteroid és triterpén  szaponinok)

Tisztasági vizsgálatok

 idegen anyag

 50-500 g anyag vizsgálata, típustól függően

 specifikus kémiai kimutatási reakció is szükséges  lehet (Conii fructus - Anisi fructus)

 más növények részei

 azonos növény idegen részei

 hamu-tartalom (föld, homok, stb. szennyezés  meghatározására)
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 víztartalom (maximum-érték, stabilitás  szempontjából jelentős)

 gravimetria (tömegállandóságig szárítás)

 peszticid reziduum meghatározás

 LC-MS, GC-MS

 emberre különösen veszélyes szerek egyesével  is vizsgálatra kerülnek (organofoszfátok,  
organoklór, stb.)

 arzén és nehézfémek (Pb, Ni, Hg, Cd, Cu,  Fe, Zn)

 mikrobiológiai tisztaság 

 összes aerob CFU

 penészek, élesztők

 E. coli

 Salmonella spp.  hiánya po. alkalmazható  drogoknál

 aflatoxinok

 radioaktív kontamináció - csak szükség  esetén (baleset után)
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RÉSZLETES NÖVÉNYISMERET

2. Szacharidok, szénhidrátok
 Szénhidrát - a név: Cx(H2O)y

 “cukrok”, “szaharidok” - nem csak édes vegyületek tartoznak ide

A szénhidrátokról általánosságban
 Calvin-ciklus
 minden élőlény rá van utalva a gyártásukra/felvételükre

 epimerek (egy királis szénatomon különbség)
 aldóz-ketóz konverzió (Glc ↔ Fru)
 lánchossz-módosítás (transzaldoláz, transzketoláz)
 transzamináció (-NH2 bevitele)
 redox-reakciók (onsavak, uronsavak)

Monoszaharidok
 hexózok, pentózok
 főleg ciklikus formában vannak jelen – a természetes vegyületekben szinte mindig egy 

domináns epimer formában vannak jelen (α vagy β)

 Kevés növényben (drogban) halmozódnak fel ilyen formában
◦ D-Glükóz (szőlőcukor, dextróz) – Vitis vinifera – iv. tápanyag
◦ D-Fruktóz – Glc intolerancia (DM) esetén tápanyag, invertcukorból készül, 2 x 

édesebb a Glc-nél, high fructose corn syrup
◦ D-Mannitol – Fraxinus ornus – Manna, iv. diureticum
◦ D-Szorbitol - Rosaceae gyülmölcsök (Prunus sp., Sorbus aucuparia) – nem szívódik 

fel, nem metabolizálódik, édesítőszer
◦ aszkorbinsav – néhány élőlény nem tudja bioszintetizálni, kollagén bioszintézishez 

esszenciális (Lys és Pro hidroxilációjához kofaktor – 25%ban ezek adják a 
kollagénfehérjéket)
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Egyéb:
 Glükuronsav (GlcA), Glc[6] –COOH
 Galakturonsav (GalA), Gal[6] -COOH

Di-, és oligoszaharidok (n = 2-10)
 Egyes növénycsaládok tartaléktápanyagai

◦ maltóz: Glc α1 →4 Glc
◦ szukróz (szacharóz): Glc→Fru α1→β2; hidrolízis: invertcukor – a szacharózhoz képest 

édesebb szacharid édesítőszer (Fru: 1.7x, Glc: 0.7x) - méz

 tkp. az aminoglikozid antibiotikumok is ide tartoznak!
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Poliszaharidok
 Eredeti funkciójukat tekintve sejtfal-alkotóelemek, tartalék tápanyagok, ozmotikumok

 Amylum
◦ α-D-Glc polimer [1 → 4]
◦ Tartalék-tápanyagok
◦ ~25% Amilóz: lineáris, n = 1000-2000 α1 → 4
◦ ~75% Amilopektin: lineáris, n variabilis, akár 106, α1 → 4 gerinc, ~ 20 elemenként α1 

→ 6, amelyek α1 → 4 láncokkal folytatódnak (hasonlít az emlős glikogén is, de ott 
sűrűbb az elágazás, ~ 10 monomerenként van)

◦ hintőporok, dezintegránsok technológiában, stb.
◦ oldható keményítő: parciális hidrolízis – forró vízben tökéletesen oldódik

 Cellulóz (β-D-Glc polimer [1 → 4])
◦ Lana gossypii
◦ Mikrokristályos cellulóz – töltőanyag
◦ Fészintetikus termékek – metilcellulóz, hidroxietil-cellulóz, karboximetil-cellulóz – 

szuszpendáló, emulzifikáló ágensek; cellulóz acetát ftalát – savrezisztens tabletta és 
kapszula bevonat

 Inulin (Fru β2 → 1, n ~ 30-35)
◦ Asteraceae gyökerekben
◦ Taraxaci radix
◦ Bardanae radix
◦ Cichorii radix
◦ számos más, ehető növényben is – Helianthus tuberosus

 Pektinek
◦ uronsav polimerek, α1 → 4
◦ egyes -COOH csoportok metiláltak
◦ gyümölcsök sejtfala
◦ gélképzésük a lekvárkészítés alapja

 Alginátok
◦ D-mannuronsav β1 → 4 polimere, néha más monomerekből is 
◦ barna algák sejtfala (Laminaria, Ascophyllum, Macrocystis) – akár száraz tömegük 20-

40%-a
◦ Na – só formában viszkozitás növelő (élelmiszeripar, gyógyszeripar, kozmetikumok)
◦ bizonyos humán patogének viszkózus bevonata (Pseudomonas aeruginosa)
◦ oldhatatlan Ca-só: felszívódó sebészeti segédanyagok, antacidokba viszkozitásnövelő 

GERD ellen
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 Agar-agar
◦ Gelidum, Gracilaria
◦ agaróz és agaropektin keveréke
◦ β1→3 D-Gal, α1→4 L-Gal, alternálva, az L-cukor 3,6-anhidro formában van
◦ gélképző, laxans, kromatográfiás segédanyag (állófázis)

 Karragén
◦ Chondrus crispus, Gigartina sp. vörösmoszat
◦ D-Gal, 3,6-anhidro-D-Gal
◦ erős, rigid géleket képző poliszaharid
◦ viszkozitásnövelő

 Tragacantha
◦ Astragalus gummifer, Astragalus sp.
◦ adhezív és kötőanyag tablettákhoz
◦ L-Ara, D-Gal, D-GlcA, L-Rha komplex, elágazó polimere
◦ a bezárt enzimeket hővel inaktiválják

 Kitin
◦ N-Ac-GlcN β1 → 4 polimere
◦ rákok, rovarok váza
◦ chitosan – (parciálisan) deacetilált kitin

 Heparin, chondroitin, hialuronsav (emlősök)
 peptidoglikán (baktériumok)

“Nyálkák”
 általában kémiailag nem eléggé definiáltak
 Savanyú- (GalA, GlcA), és semleges nyálkák
 Gyakori komponensek: Ara, Glc, Gal, Xyl, Rha

 az epitheliumra való adhézió erőssége nem azonos, szerkezetfüggő (Calendula ~ Fucus 
vesiculosus* > Plantago > Althaea) * hólyagmoszat

 gyakran elágazó szerkezetűek, gélt formáznak vízzel, közben térfogatuk többszörösére 
duzzadnak -> teltségérzet fokozása, “bulk formating laxatives” (de: esophagus obstrukció 
is)

 β-konfigurációs kötések jellemzőek – humán emésztőenzimek nem bontják
 részleges lebontás után bakteriális degradáció a vastagbélben – rövid szénláncú zsírsavak 

keletkezése (SCFA)

 “bevonószer” - GIT esetében is lehetséges ilyet megfigyelni (Plantago poliszaharid, AS)
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 a fizikai bevonatkézpésen túl is létezik hatásmechanizmus (Althaea poliszacharid felvétele 
epithelialis sejtekbe, proliferáció)

 Galaktomannánok - Fabaceae - Trigonellae foeni-graeci semen, Cyamopsidis 
tetragonolobae semen, stb. – speciális hatás

 Egyéb - Malvaceae és rokon növények (Malva sp., Altheae folium, Tiliae flos)

 köhögéscsillapító hatás -> egy elmélet a N. vagus reflex a tápcsatorna felső szakaszából 
kiindulva (“reflex demulcency”) (AS, Althaeae radix az egyik legerősebb)

2.1. Szénhidrát tartalmú drogok.

Altheae radix, Altheae folium
Althea officinalis L. (Malvaceae) 1

Orvosi ziliz, fehérmályva
Marshmallow

A növény által adott termékek:
 folium
 radix – legalább 2 éves növények gyökere, őszi

gyűjtés
 kis mennyiségben adható élelmiszerekhez

Kémiai komponensek
 heteropoliszaharidok (10-20% a gyökérben)
 flavonoidok
 fenolos savak (kávésav, ferulasav, stb.)

(1)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 mucilaginosum (tradicionális felhasználás) – szájüregi vagy garat irritáció tüneti kezelése, 
száraz köhögés tüneti kezelése

 expectorans (tradicionális felhasználás)
 enyhe GIT diszkomfort kezelése (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 túladagolási eset nem ismert

Kontraindikáció
 nem vizsgálták a biztonságosságot terhesség/szoptatás alatt, medicinális mennyiségek 

szedése ellenjavallt
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Aloe vera gel
Aloe vera (L.) / Aloe barbadensis (Mill.) (Aloeaceae) 1

Aloe vera gél
Aloe vera gel

A növény által adott termékek:

 Levelek – különféle termékek: exudátum, gél,
juice, kivonat

 Exudátum (“Aloe” régebbi gyógyszerészeti
irodalomban): a megvágott levél keserű gyantája,
szárítva (1)

 Gel 2: A belső parenchimasejtek által termelt nyálkás folyadék

Juice, kivonat: Többnyire hígított gél
Kémiai komponensek

 Gél:
◦ monoszaharid-származékok: mannóz-6-foszfát
◦ poliszaharidok: “acemannán” (glükomannán),

“veracilglükánok” (acilált poliszaharidok)
◦ glikoproteinek: alprogen
◦ friss gél: enzimek

 Exudátum:
◦ antrakinon-glikozidok: aloin, aloe-emodin, barbaloin, emodin

(2)
Sztenderdizálás

 aloin (vagy antrakinonok) < 10 ppm

Klinikai felhasználási lehetőségek
 Bőrbetegségek - külsőleg

◦ acne
◦ Első-, és másodfokú égési sérülések
◦ Psoriasis
◦ Növeli a gyógyulási sebességet, a reepitelizációt

 Diabetes mellitus (po.)
◦ éhgyomri Glc ↓, HbA1c ↓

 súlyvesztés (po.)
 HSV (külsőleges felhasználás)

Mellékhatások, kockázatok
 belsőleg, medicinális mennyiségben inkább kúraszerűen
 Ritkán contact dermatitis, egyébként külsőleg ritkák a mellékhatások

Gyógyszerkölcsönhatás
 hipoglikémiát okozó gyógyszerek, antidiabetikumok (megfigyelés)
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Psyllii semen 1, Plantaginis ovatae
semen
Plantago ovata, P. psyllium, P.
arenaria (P. isphagula)   2

(Plantaginaceae)
Útifű maghéj
Psyllium, isphagula husk

A növény által adott termékek:
 maghéj, mag (1)

Kémiai komponensek
 vízben oldhatatlan rost
 poliszaharid (arabinoxilánok)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hasmenés és szorulás kezelésére is

◦ műtétek után, krónikus székrekedésben, aranyér betegségben, stb. (2)
 Obesitas - testsúlycsökkentésben adjuváns
 metabolikus szindróma, hiperlipidémia
 fogyasztása segítheti a colorectalis rák megelőzését, főleg szorulásos egyénekben (CT, 

epidem.)
 2.tip. diabetes mellitus-ban a vércukorszint kontroll támogatására

◦ olható és oldhatatlan rostok szerepe is jelentős
 IBS

◦ jobb, mint a tisztán oldhatatlan rostokat tartalmazó termékek (pl. gabonakorpa alapú 
termékek) (CT)

 aranyér kiegészítő kezelése
 colitis ulcerosa

Mellékhatások, kockázatok
 akár 20g/nap fogyasztandó
 terhességben és szoptatás alatt is
 szárazon nem szabad fogyasztani (nyelőcsőobstrukciót okozhat)
 puffadás, túlzott teltségérzet elsősorban a használat kezdetén fordul elő
 megfelelő vízbevitel szükséges

Gyógyszerkölcsönhatás
 számos gyógyszer és tápanyag felszívódását csökkenti / csökkentheti (többnyire AS)

◦ Li+, kumarinok, szívglikozidok, tiroid hormonok, stb.
 additív hatás lehetséges: 

◦ hipoglikémiás szerek
◦ lipidcsökkentő szerek

Kontraindikáció
 bélszűkület, alacsony folyadékbevitel
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Prebiotikumok

Prebiotikumok: szelektíven fermentált táplálék-összetevők, amelyek összetételben és funkcióban 
jótékony hatással vannak a gasztrointesztinális mikrobiomra, így hozva létre jótékony hatást az 
egészségre

Ipari előállítás: articsóka, Cichorium spp.

Az élelemmel napi 3-10 g-ot viszünk be átlagosan (Európa).

Kémiai komponensek
 változatos oligoszaharidok és poliszaharidok
 legtöbbet vizsgáltak:

◦ inulin (lineáris Fru polimer, láncvégi Glc-vel), frukto-oligoszaharidok (FOS)
◦ laktulóz
◦ galaktooligoszaharidok (GOS)

 Egyéb:
◦ oligofruktóz, izomaltooligoszaharidok, lakto-szaharóz, pirodextrinek, xilo-

oligoszaharidok
 Fermentációs végtermékek a vastagbélben: rövid szénláncú zsírsavak (SCFA, short chain 

fatty acid, pl. butirát, acetát)

Potenciális probiotikumok.
Prebiotikumos komponensek Élelmi források Célzott 

mikroorganizmusok
béta-glükooligomerek zab Lactobacillus spp.
Frukto-oligoszaharidok, inulin Articsóka, fokhagyma, hagyma, 

gabona, Cichorium gyökér, spárga
Bifidobacterium spp.

galakto-oligoszaharidok Tehéntej, anyatej, joghurtok Bifidobacterium spp.
galaktozil-laktóz anyatej Bifidobacterium spp.
Laktitol (Gal-glucitol) Nem ismert Lactobacillus spp.;

Bifidobacterium spp.
Lakto-szaharóz (Gal-Glc-Fru) Nem ismert Bifidobacterium spp.
Laktulóz (Gal-Fru) UHT tej Lactobacillus spp.;

Bifidobacterium spp.
polidextróz Nem ismert Lactobacillus spp.;

Bifidobacterium spp.
Raffinóz (Gal-Glc-Fru) Hüvelyesek, cékla Lactobacillus spp.;

Bifidobacterium spp.
xilo-oligoszaharidok zab Bifidobacterium spp.
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Klinikai felhasználási lehetőségek
 nagyszámú betegen végzett vizsgálatok hiányoznak, inkább előzetes eredmények!
 székrekedés: könnyebb és gyakoribb székletürítés
 különböző eredetű hasmenések

◦ utazással kapcsolatos hasmenés, Clostridium difficile asszociált hasmenés
 allergia, ételtúlérzékenység kisgyermekkorban

◦ csecsemőkön csökkenti az eczema előfordulását
◦ csökkenti az atopiás dermatitis, atopiás urticaria kockázatát

 fokozott immun-válaszkészség
◦ gyerekekben: hosszú távú vizsgálat – első hat hónapban adagolt FOS+GOS csökkenti a

későbbi összes fertőzés incidenciáját, az összes lázas periódus számát, valamint a felső 
légúti és hasmenéses betegségek kialakulásának esélyét (CT)

◦ felnőttekben: csökkent betegség incidencia
 UGT fertőzés megelőzése
 telítettség-érzet fokozása
 enyhe hepaticus encephalopathia (magas serum NH4

+) (prev. és enyhe esetek kezelése)

Mellékhatások
 GIT diszkomfort, laxatio (dózisfüggő)
 egyes tanulmányok szerint fokozhatják a bacterialis translocatiot (bejutás a vérbe) – vegyes

eredmények
 alapvetően élelmiszerkomponensek, elég biztonságosak

Kontraindikáció
 bizonyos tipusúak laktóz-intoleranciában (bár a hosszú távú fogyasztás csökkenti a 

laktózérzékenységet)
 erős hashajtó hatás létrehozása kerülendő terhességben – nincsenek meg a biztonságossági 

vizsgálatok (B kategória)
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3. Lineáris poliketidek
3.1. Zsíros olajok

 Az “acetát” útvonal
 Diverz csoport, csak a bioszintézis köti össze őket – a bioszintézis utak korán elválnak 

egymástól!
◦ zsírsavak
◦ poliacetilének
◦ prosztaglandinok
◦ makrolid antibiotikumok
◦ aromás komponensek: pl. antrakinonok, tetraciklinek

 Claisen kondenzációval történő lánchosszabbítás

 FAS (zsírsav-szintáz)
◦ domainenként nagyon más szerkezetű, de ugyanazt végzi

▪ állatokban és gombákban multifunkcionális proteinek, több diszkrét funkcionális 
domainnel (FAS I)

▪ a legtöbb baktériumban és növényekben elválasztható enzimek állnak össze, és 
mindegyik egy lépést végez el (FAS II)
 előfordul pl., hogy C16 után más enzim végzi az elongációt

▪ Mycobacterium tuberculosis: FAS I és FAS II rendszer is van, utóbbi végzi a 
sejtfalgyártást (C24-C56 !)

◦ aktivitások:
1. malonil/acetil transzferáz (CoASH → ACP (acyl carrier protein))
2. ketoszintetáz (Claisen reakció)
3. ketoreduktáz (RR’C=O → RR’CHOH)
4. dehidratáz (RCH(OH)CH2R’ → R-CH=CH-R’ (transz))
5. enoil reduktáz (R-CH=CH-R’ → R-CH2-CH2-R’)
6. tioészteráz (RCOS-ACP → RCOOH (szabad zsírsav))
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 A zsírsavak főleg glicerol észterek formájában fordulnak elő, trigliceridként 
◦ ezen kívül foszfolipidekben (glicerol foszfát diacil-észterek), viaszokban (hosszú 

szénláncú alkohol – zsírsav észter) stb.
◦ A foszfátot észteresítheti még: kolin (foszfatidilkolin), dietanolamin, szerin, mio-

inozitol
◦ A glicerolhoz számos más kapcsolódhat

 szobahőmérsékleten való halmazállapot alapján: olajok vagy zsírok – az állati eredetűek 
(kivéve a halakat) szilárd szokott lenni, míg növényekben az olaj a tipikus

 tartalék-tápanyagok
 Rövidítések: 18:2 (9c,12c): szénatomszám, kettős kötések száma (kettős kötések helye 

cisz/transz)

Telített zsírsavak
◦ 4:0 vajsav
◦ 6:0 kapronsav
◦ 8:0 kaprilsav
◦ 10:0 kaprinsav
◦ 12:0 laurinsav
◦ 14:0 mirisztinsav
◦ 16:0 palmitinsav
◦ 18:0 sztearinsav
◦ 20:0 arachinsav
◦ 22:0 behensav
◦ 24:0 lignocerinsav
◦ 26:0 cerotinsav
◦ 28:0 montánsav
◦ 30:0 melisszinsav
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Telítetlen zsírsavak
◦ “PUFA” = polyunsaturated fatty acid: ω-3 és ω-6 zsírsavak

▪ nem konjugált kötés jellemző: -(CH=CH-CH2)n-
▪ utolsó telítetlen kötés helye!: 18:3 (ω-3) = 18:3 (n-3) = 18:3(9c, 12c, 15c)
▪ szinte MINDEN esetben cisz konfiguráció → hajlott alkil láncok → fluiditás! → 

hidegebb helyen élő növényekben jelentősebb a telítetlen zsírsavak aránya
▪ kérődzőkben természetesen előfordul, vagy a hidrogénezés melléktermékeként 

bevitelre kerülhet transz-konfiguráció → atherosclerosis és cardiovascularis 
kockázat! → monitorozzák a szintjüket!

◦ 18:1(9c) olajsav
◦ 18:2(9c, 12c) linolsav
◦ 18:3(9c, 12c, 15c)α-linolénsav
◦ 18:3(6c, 9c, 12c) γ-linolénsav
◦ 20:4(5c, 8c, 11c, 14c) arachidonsav
◦ 20:5(5c, 8c, 11c, 14c, 17c) eikozapentaénsav (EPA)
◦ 22:5(7c,10c,13c,16c,19c) dokozapentaénsav (DPA)
◦ 22:6(4c,7c,10c,13c,16c,19c) dokozahexaénsav (DHA)

 Telítetlen zsírsavak többféleképpen keletkezhetnek, de leginkább a deszaturáz jellemző
◦ Δ9 deszaturáz majdnem minden organizmusban jelen van
◦ Δ12 és Δ15  - esszenciális zsírsavak (PG, LTB gyártás)

Ritkán előforduló zsírsavak és származékaik
 ezek bizonyos értelemben specializált ("szekunder") metabolitok!
 Ricinus - ricinolsav: 12-OH-zsírsav-származékok
 Vernonia galamensis és Stokesia laevis (Asteraceae) – vernolsav: epoxi-zsírsavak
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 elágazó láncú zsírsavak: faggyú, Adeps lanae, néhány patogén baktérium sejtfala (M. 
tuberculosis)
◦ köztes ponton:

▪ telítetlen kötésre S-adenozil-metionin
◦ minden elongációs lépésnél (2 C-atomonként 1 Me)

▪ metil-malonil-CoA a lánchosszabbító malonil-CoA helyett
▪ Anser anser faggyú (liba)
▪ ilyen sok ponton elágazó hosszú láncokból kerül gyártásra később gyűrűzárással 

több antibiotikum család:
 makrolid antibiotikumok (eritromicin)
 tacrolimus és szárm., (immunszuppresszáns szerek)

◦ végponton:
▪ aminosav eredetű izovaleril-CoA, 2-metil-butiril-CoA, vagy izobutiril-CoA a 

lánchosszabbító malonil-CoA helyett
▪ 2-ciklopentenil-karboxil-CoA bevitele a lánchosszabbító malonil-CoA helyett 

(Hydnocarpus wightiana (Achariaceae))

 ciklopropánt tartalmazó zsírsavak 
◦ telítetlen kötésre S-adenozil-metionin
◦ Sterculia foetida (Sterculiaceae), Gossypium (Malvaceae) – szterkuliasav, mályvasav
◦ humán fogyasztásra alkalmatlanok!

3.2. Poliacetilének
◦ elterjedtek a természetben

▪ Asteraceae, Apiaceae, Basidiomycetes
◦ instabil (akár robbanékony) vegyületek
◦ kis mennyiségben vannak jelen
◦ UV detektálásuk nagyon érzékeny
◦ nagyon toxicusak is előfordulnak

▪ cicutoxin (Cicuta virosa, Apiacae, gyilkos csomorika)
 KIR toxin, folyamatos convulsio, hányás, respiratoricus paralysis
 az ókorban kivégzésekhez is használták
 a növény gyökere extrém mérgező emlősökre

▪ oenantotoxin (Oenanthe crocata, Apiaceae)
 előbbihez hasonló hatások

◦ falkarinol (Hedera helix, Falcaria vulgaris (Apiaceae))
▪ contact dermatitis-t okoz az arra érzékenyeken

◦ panaxitriol (Panax spp.)
◦ poliacetilén primer amidok

▪ biológiai szerepük nem teljesen tisztázott
▪ pl.: 

 oleamid (olajsav amidja)
 anandamid (N-arachidonoil-etanolamin) – CB ligand
 Echinacea alkilamidok

◦ amid: izobutilamin (ex Val) vagy 2-metil-butilamin (ex Leu)
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◦ poliacetilén rész: C11 – C12 tetraének vagy diin-diének

 Egyéb poliketidek, gyűrűzáródással
◦ ivermectin és származékai
◦ polién antifungális szerek (nystatin, amfotericin B)
◦ zearalenon

▪ Gibberella zeae, Fusarium és más fonalas gomba-fajok potens toxinja
▪ szintjét takarmányokban, élelmiszerekben monitorozzák
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3.3. Zsíros olaj és lineáris poliketid-tartalmú drogok

Piscis oleum omega-3 acidis abundans
Számos tengeri halfajból származhat.
Halolaj
Fish oil

Ph. Hg. : Az Engraulidae, Carangidae, Clupeidae, Osmeridae, Scombridae (a Thunnus és Sarda 
nemzetségek kivételével) vagy Ammodytidae családba (I. típus), illetve a Scrombridae család 
Thunnus vagy Sarda nemzetségébe (II. típus) tartozó halakból nyert tisztított, kifagyasztott és 
szagtalanított zsíros olaj.

Kémiai komponensek
 Esszenciális zsírsavak, “PUFA” (= polyunsaturated fatty acid):

◦ DHA 1

◦ EPA 2

 A-, és D-vitamin

(1)

(2)

Sztenderdizálás
 EPA, DHA

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hypertrigliceridaemia
 kardiovaszkuláris betegségek kezelése / prevenciója (mortalitás és morbiditás csökkentése)
 neurológiai betegségek
 rheumatoid arthritis
 osteoporosis prevenció

Mellékhatások
 jól tolerálható, terhesség-szoptatás alatt, ill. gyerekekben is
 étkezési forrásból származó halolajok, vagy étkezési minőségű termékek nagy mennyiségű

alkalmazása a szennyezők miatt ellenjavallt
◦ a rossz minőségű termékek MeHg-t és organohalogén szennyezőket, dioxint és 

származékait tartalmazhatnak, e szennyezők antagonizálják a halolaj jótékony hatásait
 enyhe GIT diszkomfort, rossz szájszag, hal-ízérzet vagy halszagú böfögés, rossz szagú 

vizelet előfordul
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Gyógyszerkölcsönhatás
 véralvadásgátlókkal (warfarin, stb) együtt elméletileg kockázatos

◦ terápiás dózisban nem fokozza a vérzési kockázatot, vérzési időt, stb., de nagy adagok 
veszélyesek lehetnek

◦ a várható haszon jóval meghaladja a kockázatokat
 vérnyomáscsökkentőkkel hatásfokozódás
 contraceptivumok hatására csökken a TAG csökkentő hatás

Kontraindikáció
 véralvadási zavarokban csak orvosi felügyelet mellett használhatóak
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Rosae pseudo-fructus
Rosa canina 1

Csipkebogyó
Dog rose, rose hip

A növény által adott termékek:
 pseudofructus (cum fructibus, sine fructibus)
 élelmiszer-alapanyag is (lekvárok, levesek)

Kémiai komponensek
 C-vitamin 2

 A, B3, D-vitaminok
 karotinoidok (béta-karotin, likopin, lutein)
 polifenolok: flavonoidok (kvercetin), katechin
 galaktolipidek (pl. glicerol-2,3-linolenát-1-β-D-galaktozid 3) (1)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 osteoarthritis (sztenderdizált por – cum fructibus)
 C-vitamin pótlás (termés nélkül is, csak pseudofructus)

(2)  (3)

Mellékhatások
 extrém biztonságos
 alkalmanként GIT panaszok, enyhe allergiás reakciók
 tradicionálisan használják terhességben, de tudományos adat nincs

Sabalis serrulatae fructus
Sabalis serrulatae extractum
Sabal serrulata, Serenoa repens (Arecaceae (Palmaceae)) 4

Szabalpálma-termés
Saw palmetto

     

A növény által adott termékek:
 fructus

Kémiai komponensek (4)
 rövid szénláncú szabad zsírsavak keveréke 
 telítetlen zsírsavak (olajsav , linolénsav , linolsav )
 kevés fitoszterol (béta-szitoszterol)
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Klinikai felhasználási lehetőségek
 BPH (benignus prostata hyperplasia)

◦ Egyes adatbázisok szerint valószínűleg hatástalan, mások szerint hatásos! - jó néhány 
igen jó minőségű vizsgálat negatív eredménnyel zárult

Mellékhatások
 általában jól tolerált, viszonylag nagy adagban hosszú távon is
 általános mellékhatások jelentkezhetnek: GIT diszkomfort, émelygés, hasi fájdalom, 

hasmenés – ha étellel vesszük be, ezek a mellékhatások csökkenthetőek
 terhességben nem ajánlott (hormonrendszerre kifejtett hatása miatt, persze nem is releváns 

a használata)
 a prostata tünetek súlyosbodása (vérzés, akut vizeletretenció stb.) esetén vizsgálatok 

szükségesek, a malignus elváltozás kizárására

Echinaceae radix, echinaceae herba
Echinacea angustifolia DC., E. purpurea (L.) Moench, E. pallida
Nutt. (Asteraceae) 1

Kasvirág
Coneflower

A növény által adott termékek:
 radix
 levél
 herba (préslé)

Kémiai komponensek
 poliszaharidok
 kávésav-származékok: cinarin 2

 fenil-etanoid glikozidok: echinakozid 2 
 alkilamidok: N-izobutildodeka-2E,4E,8Z,10Z-tetraénamid 2  (1) 

(2) szerkezeti képletek a következő oldalon
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Klinikai felhasználási lehetőségek
 Megfázás, felső légúti betegségek

◦ kissé inkonzisztens eredmények; sokféle faj, sokféle növényi rész ill. kivonat
◦ prevencióban is alkalmazható
◦ gyerekekben negatív eredmény

Mellékhatások
 jól tolerált
 csak kúraszerűen (rövid ideig) alkalmazandó
 legfeljebb ritkán enyhe gasztrointesztinális diszkomfort
 allergiás reakció előfordulhat fészkes virágokra érzékenyekben (bőrpír, csalánkiütés, 

angiooedema, anafilaxis)

Gyógyszerkölcsönhatás
 immunrendszerre ható gyógyszerekkel együtt kerülendő

Kontraindikáció
 autoimmun betegségek (szisztémás lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, stb.) 

(óvatosságból, a vizsgálatok többnyire hiányoznak)
 immunszuppresszáltak
 terhességben ellentmondásos eredmények (kontraindikált AS alapján, 1 CT alapján 

biztonságos)
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4. Terpenoidok

 legnagyobb természetes vegyületcsalád: 35,000 ilyen leírt vegyület van
 C5 izoprén egység → (C5)n - “izoprenoidok” (DMAPP ↔ IPP)
 csoportosítás:

◦ hemiterpének (C5)
◦ monoterpének (C10)
◦ szeszkviterpének (C15)
◦ diterpének (C20)
◦ szeszterterpének (C25)
◦ triterpének (C30)
◦ tetraterpének (C40)
◦ politerpének (C5)n

◦ szteroidok (Cx)

 de! belépés más bioszintetikus utakba is: “prenil vegyületek”, “meroterpenoidok” 
(furanokumarinok, rotenoidok, ergot alkaloidok, fehérjék prenilálása: Cys + farnezil (C15) 
vagy geranil (C20)

 Több bioszintézis útvonal: 
◦ MVA útvonal (mevalonát) – állatokban is!
◦ MEP útvonal (metileritritol foszfát) - “mevanolát-független útvonal”

 lineáris fej-fej, fej-láb, láb-láb kapcsolódások
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Hemiterpének
 ritkák a természetben
 izoprén – illékony vegyület, számos faj emittálja, főleg fásszárú fajok

4.1. Monoterpének

 GPP (geranil difoszfát)
 ciklizációs reakciók: terpén cikláz enzimek, neril PP

vagy linalil PP a kiindulási vegyületek
 karbokation átmeneti termékkel járó reakciók
 mentil kation = alfa-terpinil kation – instabil!
 nukleofil reakciók (vízzel):

◦ mentil kation→ alfa-terpineol
 ciklizációs reakciók:

◦ mentil kation→ pinil-kation → α/β pinén
◦ mentil kation → fenchil-kation → fenchon
◦ mentil kation → bornil-kation → borneol → kámfor

 protonvesztés → limonén
 Wagner-Meerwein átrendeződés

◦ mentil kation → fellandril-kation → α/β fellandrén
◦ mentil kation → terpinil-4-kation → tujil-kation → tujon, szabinén

 fenti lépések mind gyakoriak a terpenoid bioszintézisben
 a kilépések egy része spontán, és keverékek keletkezéséhez vezet
 egy más részük enzim jelenlétében egy bizonyos arány felé eltolódik
 az enzimek jelenléte miatt állandó sztereokémiai konfiguráció jellemző ezekre a 

vegyületekre, legtöbbjük optikailag aktív -  a karbokation a kétféle enantiomer egyikébe 
kerül hajtogatásra!
◦ Salvia sp.: (+)-kámfor, Tanacetum sp: (-)-kámfor
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◦ Carum sp.: (+)-karvon, Mentha sp.: (-)-karvon (előbbi kömény, utóbbi menta illatú!)
◦ Cymbopogon sp.: (+)-citronellol; Rosa spp., Pelargonium spp.: (-)-citronellol
◦ de: (-) és (+) limonén: Mentha x piperita
◦ de: (+) és (-) pinén: Pinus sp.
◦ (+)-limonén: narancsra emlékeztető illatú, (-)-limonén: citromra emlékeztető illatú
◦ Mentha sp.: (-)-mentol, kis mennyiségben (+)-neomentol, (+)-izomentol, (+)-

neoizomentol diasztereomerek

 egy enzim végezheti az izomerizációt (GPP → LPP) és a végtermékké való átalakítást, a 
köztitermék eleresztése nélkül

 a karbokation kémia maitt a terpenoid ciklázok reakcióiban ritkán keletkezik egyetlen 
termék – az enzim inkább a foldinghoz és ciklizációhoz megfelelő feltételeket teremt

 aromás, fenolos vegyületek keletkezése: p-cimol, timol, karvakrol
 ún. irreguláris monoterpének

◦ nem illeszkednek a fej-láb kapcsolódásokkal kirakható vegyületek sorába
◦ majdnem kizárólag az Asteraceae családban fordulnak elő
◦ piretrinsav (pyrethric acid) észterek: piretrinek, jázmolinok, cinerinek: Chrysanthemum

cinerariaefolium
◦ krizantémsav (chrysanthemic acid) 
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4.1.1. Illóolajok (Aetheroleum)
 folyékony halmazállapotúak
 gyakran specializált szövetekben valósul meg a bioszintézis és felhalmozás
 nem csak monoterpén alapú lehet egy illóolaj, de ez a leggyakoribb; lehet még 

szeszkviterpén vagy fenilpropanoid alapú, vagy egyéb (izotiocianát)
 erős, jellegzetes szagúak; általában színtelenek, néha sárgás/zöldes színűek – de!: 

kamazulén: kék
 oxigénre általában érzékenyek
 víztől kisebb a sűrűségük (kivétel: fenilpropanoid illóolajok, izotiocianát illóolajok)
 gyártás: vízgőz-desztilláció, sajtolás (Citrus sp., sokféle más komponens is oldatba kerül!),

oldószeres extrakció, szuperkritikus folyadék extrakció
 reakciók mennek a vízgőz-desztillációkor (matricin → kamazulén), az összetétel nem 

ugyanaz, ami a növényben volt
 Főcsaládok:Lamiaceae,  Apiaceae,  Myrtaceae,  Rutaceae,  Asteraceae,  Lauracae,

Zingiberaceae.
 Apoláros  oldószerekben  oldódnak  jól,  növényi  drogokból  való  extrakciójukat  számos

egyéb komponens segíti
 Sok közülük erős hatású, nagy töménységű, kis adagban lehet alkalmazni
 Inhalálás: néhány csepp 60 ºC-os víz (drogok esetén forró vízbe 1-2 kanál)

 farmakodinámia – bőrön át is jól felszívódnak a véráramba
 a vizeletben glükuronidok és szulfát metabolitok formájában vannak jelen – ott nincs 

antimikrobiális hatásuk!

 Általánosan, mindre jellemző hatás nincs, de sok közülük antimikrobiális (IV) és 
görcsoldó hatású

 az antimikrobiális hatás a fenolos vegyületeket tartalmazó illóolajok esetén a legerősebb, 
aspecifikus hatásmechanizmus, nincs konkrét target (kicsi a rezisztencia kialakulásának 
valószínűsége)

 antivirális hatás: abszorpció előtt csak, fehérjék tönkretétele
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 a carminativ hatás sphincterek relaxatioján és simaizom-tónus csökkentésen keresztül 
valósul meg 

 nagy adagban toxikusak, pl. Sassafras spp. (szafrol (fenilpropanoid)) – karcinogén

 vannak abortifacientként használt (TU) illóolajok:
◦ Mentha pulegium (pulegon)
◦ Tanacetum vulgare (tujon), Artemisia absinthium (tujon), Salvia officinalis (tujon) - 

neurotoxin

 hígítva használjuk őket külsőleg, tömény formában sokuk contact dermatitist okoz

4.1.2. Monoterpén illóolajat tartalmazó drogok

Menthae piperitae folium
Mentha x piperita (Lamiaceae) 1

Borsmenta-levél
Peppermint

A növény által adott termékek:
 folium 
 aetheroleum (herba)

Kémiai komponensek
 2.5% illóolaj 2: mentol (35-55%), menton (10-35%), mentil-

acetát, mentofurán, cineol
◦ max. 4% pulegon, max. 1% karvon (Ph. Eur.)

(2)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 belsőlegesen célszerű enteralis bevonattal ellátott kapszulában bevenni
 irritabilis bél syndroma (IBS) (illóolaj)
 dyspepsia, epehajtó, cholereticum (tradicionális felhasználás, előzetes klinikai 

eredmények)
 hűsítő
 fejfájás, migrén

Egyéb felhasználási lehetőségek
 ízjavító, szagfedő

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

37

(1)



Mellékhatások
 az illóolaj nagy adagokban komoly adverz reakciókat okozhat

◦ pulegon – hepatotoxin (IV), szintje maximált!
◦ Rövid ideig adott, nagyon nagy adag pulegon-tartalmú illóolaj vagy nagy adag menton 

(> 200 mg/kg), vagy pulegon agyi léziókat okozott (AS)
 8%-os oldata még nem szenzitizál (külsőleges felhasználás)
 néha contact dermatitis-t okoz (illóolaj, mentol)
 belsőleg szívtájéki égető érzést, hányingert, perianalis égető érzést, hasi fájdalmat, 

hasmenést, stb. okozhat
Kontraindikáció

 túlérzékenység az olajjal szemben
 GERD (refulx-betegség) – súlyosbítja a tüneteket (vagy intesztinoszolvens bevonat 

formájában kell bevenni)
 arcra, nyakra külsőleg nem szabad felvinni kisgyermekek esetében
 epevezeték elzáródás, epehólyag-gyulladás, súlyos májkárosodás
 terhesség: belősleges illóolaj-fogyasztás biztonságossági vizsgálatok hiányában nem javallt

Thymi herba
Thymus vulgaris (Lamiaceae) 1

Kakukkfű
Thyme

A Mediterraneumban őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 herba, folium

Kémiai komponensek
 1-2.5% illóolaj 2, fenolos monoterpénekkel (timol (30-70%),

eugenol, karvakrol (3-15%))
 flavonoidok
 rozmaringsav és kávésav-származékok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 nincs elég jó minőségű CT!
 felső légúti megbetegedések (megfázás, bronchitis, laryngitis,

tonsillitis) (tradicionális felhasználás, preklinikai adatok)
 kis sebek fertőtlenítése (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások, kockázatok
 az illóolaj irritálhat helyi használat esetén (contact dermatitis)
 az illóolaj belsőleges használatakor előfordulhat hányinger, hányás, fejfájás, zavartság, 

akár szívmegállást okozhat
 Lamiaceae növényekkel szembeni allergia
 gastritis, enterocolitis, szívelégtelenség
 az illóolaj használata nem ajánlott terhességben
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Lavandulae flos
Lavandula angustifolia (Lamiaceae) (syn.: L. officinalis, L. vera, L.
spica) 1

Levendula-virág
Lavender

A Mediterráneumban őshonos évelő.

A növény által adott termékek:
 flos
 aetheroleum

Kémiai komponensek
 1-3% illóolaj 2

◦ linalil acetát, linalool, cineol, kámfor

 cserzőanyagok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 enyhe/közepes szorongás (illóolaj, po.)
 álmatlanság (insomnia)
 dysmenorrhoea, praemenstrualis syndroma (CT, inhaláció) – tünetek

csökkentése
 egyéb: rovarrepellens

Mellékhatások
 normál adagolásnál: GIT diszkomfort előfordul
 rendszeres külsőleges használat esetén a kumulatív bőrallergia és bőrgyulladás előfordulás

Gyógyszerkölcsönhatás
 sedativumokkal és antidepresszánsokkal hatásfokozódás

Kontraindikáció
 terhességben csak külsőleg

Rosmarini folium, aetheroleum 
Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) 3

Rozmaring
Rosemary

A növény által adott termékek:
 folium, aetheroleum
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Kémiai komponensek1

 polifenolok (rozmaringsav)
 diterpén keserűanyagok

(karnoszol, karnoszolsav)
 0.5-2.5% illóolaj (1,8-cineol,

pinének, terpineol, stb.).
 szalicilátok
 triterpének

Klinikai felhasználási lehetőségek
 étvágyjavító (tradicionális

felhasználás)
 fokozott mentális

koncentráció, fokozott
éberség/figyelem nagyobb
relaxáció mellett, memória (inhaláció) (CT)  (1)

Mellékhatások
 nagy adagok GIT irritációt okozhatnak (fenolos vegyületek)
 az illóolaj nagy mennyiségben rohamokat okozhat (biciklusos monoterpének: kámfor)

Gyógyszerkölcsönhatás
 Fe2+ felvételét gátolhatja (sok fenolos komponens) – időben elszeparálás indokolt!

Kontraindikáció
 nem ismert
 terhességben nincs vizsgálat

Salviae folium
Salvia officinalis L. (Lamiaceae) 2

Zsálya-levél
[Common] Sage

A növény által adott termékek:
 folium
 aetheroleum
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Kémiai komponensek 1

 akár 2.5% illóolaj (α-tujon, β-tujon, cineol,
kámfor 

 rozmaringsav, katechin tipusú tanninok
 diterpén keserűanyagok
 triterpének, szteroidok
 flavonoid glikozidok
 poliszaharidok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 antisudoricum, secretio csökkentő

(tradicionális felhasználás, csak előzetes
klinikai eredmény)

 étvágytalanság (tradicionális felhasználás)
 nyálkahártya gyulladásokra öblögető, pl. pharyngitis (1)

(tradicionális felhasználás, CT: pharnygitis)
 memória, kognitív teljesítmény fokozása
 hypercholesterolaemina
 menopausa tünetek, elsősorban hőhullámok kezelése

◦ tujon mentes kivonat

Mellékhatások/toxicitás
 nagy mennyiségben és/vagy tartósan medicinális mennyiségben fogyasztva 

mellékhatásokat okoz (tujon)
 Terhességben po. nem alkalmazható! (tujon)
 az illóolajjal kapcsolatban előfordulhat mérgezés (AS)

◦ nagy adagban nyugtalanságot okoz, epilepsziás rohamokat is produkálhat (tujon, 
kámfor) (esettanulmányok)

 elfogadható napi bevitel (ADI): tujon 0.11 mg / ttkg még biztonságosnak tekinthető 
(néhány csésze tea)

 lokális irritáció előfordulhat

Gyógyszerkölcsönhatás
 Fe2+, Ca2+, Mg2+ felszívódását csökkentik a tanninok – 2-3 órával el kell választani a 

bevitelt 

Kontraindikáció
 terhességben kontraindikált (abortifacient – tradicionális felhasználás) (tujon)
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Melissae herba, melissae folium
Melissa officinalis (Lamiaceae) 1

Citromfű levél
Lemon balm

A növény által adott termékek:
 herba, folium

Kémiai komponensek 2

 0.06 – 0.8% monoterpén illóolaj:  citral, neral, citronellal
 flavonoidok
 fenolos savak 

Klinikai felhasználási lehetőségek
 szorongás, stressz csökkentés
 Alzheimer-kór / dementia
 insomnia
 idegesség eredetű GIT panaszok
 HSV fertőzés (lokálisan alkalmazva)
 colica

Mellékhatások
 toxicitás nem ismert, jól tolerálható
 nagy valószínűséggel biztonságos, étkezési

mennyiségben fogyasztva

Kontraindikáció
 hypothyroidismus (IV)
 nincsenek adatok terhességben való alkalmazásra
 gyerekekben is biztonságos, po., megfelelően, rövid

távon
◦ elsősorban kombinációkban alkalmazzák

Carvi fructus et aetheroleum
Carum carvi (Apiaceae) 3

Köménymag
Caraway

 Ázsiában, Afrikában és Európában termesztik
 fűszernövény
 illatszerek komponense (fogkrém, szappan, kozmetikumok)

A növény által adott termékek:
 fructus
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 Kémiai komponensek
 2-7% illóolaj 1 (d-karvon, (+)-limonén;

emellett karveol, dihidrokarveol)

 zsíros olaj

Klinikai felhasználási lehetőségek
 elsősorban az illóolajra vannak adatok
 dyspepsia, emésztési panaszok, carminativum (tradicionális felhasználás, klinikai 

adatokkal)
 galactogogum (tradicionális felhasználás)

Kontraindikáció
 terhességben kontraindikált (az illóolaj stimulálhatja a

menstruációt)

Melaleucae aetheroleum
Melaleuca alternifolia (Myrtaceae) 2

Ausztráliai teafa-illóolaj
Australian tea-tree oil

Ausztráliában őshonos.

A növény által adott termékek:
 illóolaj (levelekből és ágakból desztillálják)

Kémiai komponensek
 terpinén-4-ol 2 (a legaktívabb összetevő), cineol, alfa-kadinén, stb.

Klinikai felhasználási lehetőségek
 acne vulgaris
 tinea pedis (lábgomba) (nagy koncentrációjú (10-25-50%) krémek)
 onychomycosis (lábkörömgombásodás, közvetlen cseppentés (100%))

Mellékhatások/toxicitás
 belsőlegesen nem alkalmazható (orientációs zavart és kómát is leírtak esettanulmányok)

 bőrirritáció, contact dermatitis érzékeny egyénekben előfordulhat

Kontraindikáció
 érdemes kis felületen érzékenységi próbát végezni, gyulladt bőrön különös óvatosság 

szükséges
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Eucalypti aetheroleum
Eucalyptus globulus, E. citriodora, E. dives 1

Eukaliptusz-levél, eukaliptusz-illóolaj
Eucalyptus

A növény által adott termékek:
 illóolaj (vízgőz-desztillációval állítják elő, elsősorban

levelekből)

Kémiai komponensek
 illóolaj (monoterpén alapú)

◦ főkomponens: 1,8-cineol 2 (54-95%)  

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hiányoznak a jól kontrollált vizsgálatok!!
 légúti betegségek (tradicionális felhasználás, előzetes eredmények)

◦ mucolyticus hatás, bronchodilatátor (1,8-cineol) – asthma (1 CT, 1,8-cineol)
 rossz szagú nekrotizáló fekélyek; külső lemosóként, antibiotikummal

kombinációban 3-4 nap alatt effektív

Egyéb felhasználási lehetőségek
 poratka eltávolítás (mosáskor adalékszer)
 folteltávolításra (hígítva)

Mellékhatások, toxicitás
 nagy mennyiségben és/vagy tartósan nem alkalmazható
 külsőleg alkalmazható
 kisgyermekekben nem alkalmazható
 a hígítatlan olaj külsőleg sem használható

◦ nagy adagok szem-, és nyálkahártya irritációt okoznak, valamint asztma szerű rohamot 
is provokálhatnak!

◦ Belsőleg néhány ml hígítatlan olaj halálos mérgezést okozhat gyerkekben

 külsőleges mellékhatások: urticaria, bőr érzékenység

 mérgezés esetén a toxicus tünetek nagyon gyorsan jelentkeznek, gyerekekben halálos 
mérgezés lehetősége

 a tünetek nagy adagok lokális alkalmazásakor is kialakulhatnak!
◦ po. fogyasztásnál gyomortáji égető érzés, hányinger, hányás
◦ KIR tünetek: zavartság, epilepsziás rohamra emlékeztető tünetek, izomrángások

Gyógyszerkölcsönhatás
 KIR depresszánsok: megfigyelés (hatásfokozódás lehetősége)
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Kontraindikáció
 újszülöttek, kisgyermekek: fejletlen barrier, inhaláció transiens apnoea-t, bronchospasmust

okozhat külsőleges alkalmazás esetén is (arc környékére nem szabad a krémeket felvinni!!)
 belsőlegesen nem szabad használni:

◦ terhesség (nincsenek vizsgálatok, a placentán átmennek az illóolaj komponensei)
◦ májfunkció csökkenés esetén

Juniperi pseudofructus
Juniperus communis (Cupressaceae) 1

Boróka-bogyó
Juniper

A növény által adott termékek:
 pseudofructus
 aetheroleum

Kémiai komponensek
 ~ 1% illóolaj 2

◦ monoterpének: alfa-pinén, limonén, mircén, stb.
◦ Szeszkviterpének: béta-kariofillén, delta-kadinén, stb.

 Diterpének: szugiol, xantoperol, 4-epi-abietinsav, stb.
 invertcukor (30%)
 cserzőanyagok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 kevés adat áll rendelkezésre
 dyspepsia, emésztési panaszok (tradicionális felhasználás)
 diureticum, húgyúti fertőzések (tradicionális felhasználás)
 külsőleg reumás panaszokra bedörzsölő (tradicionális

felhasználás)

Mellékhatások
 rövid távon, vagy külsőleg alkalmazható
 a túladagolás vesekárosodást okoz
 nagy adag localisan bőrirritációt okoz

Kontraindikáció
 terhesség (fokozza az uterus tónust, interferál a fertilitással, abortuszt okozhat)
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4.1.3. Iridoidok

 1000+
 iridán váz, ciklopentán gyűrű + O-heterociklus

 Jól definiált növénytaxonómiai csoportokban bioszintetizálódnak.
 Főbb családok: Apocynaceae, Ericaceae, Gentianaceae, Lamiaceae,

Loganiaceae, Menyanthaceae, Oleaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, 
Valerianaceae, Verbenaceae

 extrakció: víz, alkohol, vagy előbbiek elegyei

 béta-glikozidáz jelenlétére, savakra
érzékenyek (visszarendeződnek hemiacetál
formába és elbomlanak) – kimutatási reakció
(Trim-Hill assay)

 számos antibakteriális (béta-glikozidáz
aktiváló enzim), gyulladáscsökkentő

 szekoiridoidok: amarum-ok, extrém keserűek

 bioszintézis:
 hemiacetál forma
 glikozid formában fordulnak elő (hemiacetál 

→ acetál)
 G10H: geraniol-

10-hidroxiláz
 dekarboxiláció:

C10 (pl. eufrozid)
→  C9 iridoidok
(pl. harpagid,
harpagozid)

 epoxi-iridoid-
észterek (a
hemiacetál
észterként
stabilizálódik): 
Valeriana
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Keserűanyagok

 stimulálják a keserű ízérző receptorokat
 TAS2R – 30 ilyen receptor van emlősökben, széles receptor specificitás jellemző rájuk; 

számos toxin keserű → averzív hatást hoznak létre
 nem csak a szájüregben vannak, hanem a gyomorban és a GIT egyéb szöveteiben is, sőt a 

légzőrendszerben is – respiráció csökken, ha agonistákkal (keserű anyagokkal) aktiválják, 
légutak keserű ízérző receptorai: 3x erősebb bronchodilatáció, mint béta-adrenerg 
szerekkel – asztma cigaretta – keserű növényekből készült

 számos kultúrában általános erősítőként és emésztés elősegítőként használják a keserű 
növényeket

 étkezés előtt ízlelt keserű íz: priming hatás a felső GIT-ra
 fokozott sav-, és pepszintermelődés, fokozott étvágy
 tranziens gasztrin szint emelkedés
 enyhén fokozott epehólyag motilitás
 pancreas priming
 a hatás egy része a gyomorban lévő keserű íz érző receptorok által indul, de legalább 

részben N. vagus reflex hozza létre (ízérzet)
 számos növényi vegyület keserű, de a legjelentősebbek a szekoiridoidok és a 

szeszkviterpének
 kontraindikáció: GIT fekélyek
 kis adag is elég belőlük (ha a reflex alapján akarunk hatást elérni)
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4.1.4. Iridoid tartalmú drogok

Plantaginis lanceolatae folium
Plantago lanceolata (Plantaginaceae) 1

Lándzsás útifű levél
[Buckhorn] Plantain

Magyarországon is előforduló, elterjedt növény.

 vö. Plantago major, Plantago asiatica

A növény által adott termékek:
 folium

Kémiai komponensek 2 
 2-3% iridoid glikozid:

aukubin, katalpol

 feniletanoid glikozidok:
akteozid (=verbaszkozid)

 poliszaharid keverék

Klinikai felhasználási lehetőségek
 nincsenek randomizált,

placebo kontrollált klinikai
vizsgálatok!

 mucilaginosum, expectorans (tradicionális felhasználás, preklinikai vizsgálatokkal)

Mellékhatások
 Plantago lanceolata pollenallergia (pollennaptár!, tavasz)
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Harpagophyti radix
Harpagophytum procumbens (Pedaliaceae)
Ördögcsáklya-gyökér
Devil’s claw

Néha H. zeyheri-t használnak helyette, aminek a
hatóanyag-tartalma alacsonyabb

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek 2

 iridoid glikozidok
◦ keserű iridoid glikozidok:

harpagozid (8-cinnamoil
harpagid)

◦ harpagid, prokumbid, 8-O-
kumaroil harpagid

 verbaszkozid = akteozid

Klinikai felhasználási lehetőségek
 osteoarthritis
 hátfájás

◦ rövidtávú javulás, néhány hétig
szedni kell

 dyspepsia (tradicionális
felhasználás)

Mellékhatások, kontraindikációk
 tartósan is használható
 terhességben valószínűleg nem

biztonságos
◦ oxitocin jellegű hatást sejtenek

 szoptatás alatt nincs biztonságossági adat, kerülendő

Gyógyszerkölcsönhatás
 platelet funkciót nem befolyásolja (szemben az NSAID-ekkel)
 gyomor-, vagy nyombélfekély, epekő, akut hasmenés (GIT irritációt okoz)
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Centaurii herba
Centaurium erythraea (Gentianaceae) 1

Kisezerjófű
Centaury

A növény által adott termékek:
 herba
 keserű ízanyag (N2 kategória)

Kémiai komponensek 2

 szekoiridoid glikozidok – keserűanyagok (amarogentin,
genciopikrozid, swertiamarin)
◦ swertiamarin – minőségbiztosítási vezetőanyag (Ph.

Eur.)
 szekoiridoid alkaloidok: gencianin, gencianidin
 xantonok (eusztomin)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 nincsenek klinikai vizsgálatok
 számos EU országban régóta

alkalmazott növényi drog
(tradicionális felhasználás) –
tradicionális növényi termék

 anorexia, dyspepsia,
étvágytalanság (tradicionális
felhasználás)

Mellékhatások
 relatíve nem toxikus
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Valerianae radix
Valeriana officinalis, V. edulis 1

Macskagyökér
Valerian

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek 2

 iridoid észter vegyületek: valtrátum, didrovaltrátum,
izovaltrátum – nem stabil vegyületek

 0.5 – 2 % illóolaj: monoterpének és szeszkviterpének
(valerénsav, valeránon, valerenal)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 insomnia

◦ 2-4 hét után minden
tesztelt paraméter
javulni szokott

◦ inkább kombinációban
 menopausa tünetek

Mellékhatások 
 kúraszerűen alkalmazandó
 jól tolerálható
 ritkán hepatotoxicitás lép

fel (néhány esettanulmány
szerint) – emelkedett
májenzimek, bilirubin →
gyógyszer-indukált
hepatitis; az ok-okozat
ugyanakkor kétséges

 reggeli álmosság nem
fordul elő Valeriana
használatakor (CT) + farmakokinetika

 ritkán fejfájás, GIT tünetek

Gyógyszerkölcsönhatás
 sedativumok, benzodiazepinek – elméletileg hatásfokozódás, de ez még a klinikumban 

nem igazolt – megfigyelés!
 Alkohol: nem potencírozza a hatását (CT)

Kontraindikáció
 autóvezetés és veszélyes gépek kezelése esetén fokozott figyelem ajánlott, de tiltás nincs
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Gentianae radix
Tárnicsgyökér
Gentiana lutea (Gentianaceae) 1

Gentian root

A növény által adott termékek:
 radix, rhizoma

Kémiai komponensek 2

 szekoiridoid tipusú keserűanyagok: gentiopikrozid,
swertiamarin, amarogentin, swerozid, stb.

 poliszaharidok (inulin)
 xantonok (genitzin, izogenitzin)

(1)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 diszpepszia, puffadás (Comm. E, tradicionális felhasználás, preklinikai adatok)
 étvágytalanság (tradicionális

felhasználás)

Mellékhatások
 kis kockázat (tradicionális

növény)
 ált. tünetek (fejfájás) ritkán

előfordulhatnak
 émelygés, hányinger nagyobb

adagokban

Kontraindikáció
 fekélyek
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4.2. Szeszkviterpének

 C15 → jóval több ciklizációs lehetőség, mint a monoterpéneknél (mono-, di-, triciklusos 
szeszkviterpének)

 kevésbé volatilisek, mint a monoterpének

 a monoterpénekhez hasonlóan a karbokation reakciók miatt van ilyen sokféle váz
 bizabolil-kation - a mentil kation analógja – monoterpén analógok + 1 izoprén egységgel
 bizabolil karbokation + H2O → alfa-bizabolol – további ciklizáció → bizabolol-oxidok
 α,β-telítetlen karbonil csoport:

◦ gyakori a bioaktív terpenoidok között (partenolid, kosztunolid)
◦ gyakori mellékhatások, toxicitás (elefantopin – Elephantopus elatus)
◦ bőrallergia (pszeudogvajanolid – Parthenium hysterophorus)
◦ Michael-tip. addíció pl. tiolokkal az α,β-telítetlen karbonil rendszerre - a biológiai 

hatást ezek az alkilációs reakciók magyarázzák
▪ antigén keletkezése humán fehérjékből
▪ enzimek inaktiválása
▪ a növény fehérjéivel való reakció miatt a vegyületek szintje tárolás közben 

csökkenhet

 matricin → kamazulén (Matricaria recutica, Achillea millefolium, Artemisia absinthium., 
Tanacetum annuum)

 észter, oxidatív

 Növénycsalád: ASTERACEAE
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 bizabolán váz: Matricariae flos (Asteraceae), gamma-bizabolén, zingiberén, béta-
szeszkvifellandrén (Zingiber officinale, Zingiberaceae)

 eudezmán váz: alfa-szantonin: Artemisia (Asteraceae), anthelminticum, toxicus; 
parthenolid, kosztunolid (Tanacetum parthenium, Asteraceae)

 gvaján váz
 humulán váz: Lupuli flos (Cannabaceae)
 beta-kariofillén: Caryophylli flos (Myrtaceae), Cinnamomi cortex (Lauracae)
 kadinán váz: alfa-kadinén (Juniperus communis, Cupressaceae), delta-kadinén – 

hemigosszipol prekurzora -2x→gosszipol (Gossypium hirsutum (Malvaceae), vatta) 
(aromás vegyület, magban fordul elő, hepato-, kariotoxikus, csökkenti a fertilitást, nem-
kérődzőkre hat)

 amorfa-4,11-dién: ~ kadinének, de más a ciklizáció sztereokémiája - artemizinin 
prekurzora (Artemisia annua, Asteraceae) – malária gyógyszer

 karbokation Wagner-Meerwein átrendeződések – további változások a vázban
 pl. trichotecének – Fusarium és Trichothecium fajok mikotoxinjai (deoxinivalenol (DON, 

vomitoxin), 3-acetildeoxinivalenol, diacetoxiscirpenol, T-2 toxin, verrukarin A) – a 
gazdanövények jellege miatt peroralisan is lehet letális adagot fogyasztani, folyamatosan 
monitorozzák szintjüket lisztben, stb., DON > 1 ppm – már káros

 epoxidok, kettős kötés kell a toxicitáshoz
 emberben: ATA (alimentary toxic aleukia) -> bőr destrukció, vérömlenyek,
gyulladás, sepsis, csontvelő atrófia <- DNS bioszintézis gátlás, protein bioszintézis

gátlás
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4.2.1. Szeszkviterpéneket tartalmazó drogok

Matricariae flos, matricariae aetheroleum, matricariae
extractum fluidum
Matricaria recutica (syn. Chamomilla recutica) (Asteraceae)
Kamilla-virág
German chamomile

A növény által adott termékek:
 flos
 aetheroleum

Kémiai komponensek 2

 illóolaj: kamazulén (2-18%), bizabolol (≤50%),
bizabolol oxidok, transz-béta-farnezén (≤45%),
spiroéterek (20-30%) (összesen min. 0.4%, Ph. Eur.)

 flavonoidok: apigenin, kvercetin glikozidok
 kumarinok (herniarin,

umbelliferon)

Sztenderdizálás: apigeninre vagy
bizabololra

Klinikai felhasználási lehetőségek
 diszpepszia
 kis GIT panaszok, görcsök,

puffadás kezelése
(tradicionális felhasználás)

 megfázás (illóolaj,
inhaláció) (tradicionális
felhasználás)

 szájnyálkahártya
gyulladás, gingivitis,
vaginitis, aranyér,
sebgyógyulás elősegítése
(tradicionális felhasználás,
+ előzetes eredmények)

Mellékhatások
 gyerekekben is használható
 allergia (esettanulmányok)

◦ keresztreakció lehetséges: Artemisia vulgaris
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Millefolii herba
Achillea millefolium (Asteraceae) 1

Cickafark
Yarrow

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek 2

 szeszkviterpén laktonok (achillicin (proazulén), achillin, stb.)
 0.3-1.4% illóolaj (kamazulén)
 flavonoidok (apigenin)
 egyéb: poliacetilének, kumarinok, alkaloidok (achicein,

achillein, betain, kolin), hidrolizálható cserzőanyag

Klinikai felhasználási lehetőségek
 Digestivum, spasmolyticum, étvágyjavító (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások, kockázatok
 külsőleges felhasználásnál:

dermatitis jellegű reakciók
(szeszkviterpén laktonok)

 allergia előfordul
 12 év alatt kontraindikált,

biztonságossági adatok
hiányában

 terhességben kontraindikált (abortifaciens (tradicionális felhasználás)) (2)
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Arnicae flos
Arnica montana (Asteraceae) 1

Árnika virág
Arnica

A növény által adott termékek:
 flos
 Tinctura arnicae (DER 1:10, 60-70% EtOH)

Kémiai komponensek 2

 szeszkviterpén laktonok (karabron, helenalin és 11,13-
dihidrohelenalin észterei)

 flavonoidok, kávésav-származékok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 alig vannak klinikai vizsgálatok
 osteoarthritis (előzetes vizsgálatok)
 zúzódások, hematómák, balesetek és

traumák után (tradicionális felhasználás,
WEU termékek (Németo.))

Mellékhatások
 belsőleges használata nem biztonságos, akár letális mérgezést okozhat

◦ cardiotoxicus, szívritmuszavarokat, izomgyengeséget (vázizom és szívizom), sokszervi
elégtelenséget, fokozott vérzékenységet okozhat

 Viszonylag gyakran okoz allergiás reakciót (szeszkviterpén laktonok! - humán fehérjékkel 
való reakció!) (CT, esettanulmányok)
◦ Asteraceae allergia esetén óvatosság
◦ néha a homeopátiás hígításokkal kapcsolatban is leírtak ilyet

Kontraindikáció
 sérült bőrre, sebekre nem lehet alkalmazni
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Absinthii herba
Artemisia absinthium (Asteraceae) 1

Fehér üröm virágos hajtás
Wormwood

 alkoholos italok: vermut, abszint
 a tujon-mentes termékek biztonságosak
 napi max. tujon bevitel: 6 mg (felnőtt)

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek  2

 illóolaj: tujon
 szeszkviterpén laktonok (keserűanyagok): abszintin, anabszintin, artabszin, matricin

 keserűérték min. 10 000

Klinikai felhasználási lehetőségek
 amarum

◦ számos EU országban régóta alkalmazott növényi drog (tradicionális felhasználás) – 
tradicionális növényi termék

 nagyon kevés a klinikai vizsgálat, azok tujon-mentes termékekkel történtek

Mellékhatások
 rövid távon a medicinális mennyiségek sem kockázatosak (főleg tujon-mentes termékek)
 illóolaj - toxicus! (tujon)

◦ az illóolaj alkalmazása kontraindikált!

Kontraindikáció
 Asteraceae allergia
 terhesség, szoptatás
 gyerekek, serdülők
 májbetegségek, epehólyag betegségei
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Artemisiae annuae herba
Artemisia annua (Asteraceae) 1

Egynyári üröm
Sweet Annie (Chinese wormwood, sweet wormwood)

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek 2

 szeszkviterpének
◦ artemizinin dihidroartemizinin, artemizin sav, arteannuin

B
 illóolaj:kámfor, germakrén D, transz-pinokarveol,  béta-

szelinén
 metilált flavonoidok 

Klinikai felhasználási lehetőségek
 ipari gyógynövénynek tekintendő – artemizinin
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Cynarae folium
Cynara cardunculus L., (syn. Cynara scolymus L.)
(Asteraceae) 1

Articsóka levél
Artichoke

A növény által adott termékek:
 folium
 a virágzatot (“fej”) is fogyasztják, a fiatal szervek

fenoloidokban gazdagabbak
 
Kémiai komponensek 2

(1)
 kávésav-származékok (klorogénsav, cinarin)
 szekszkviterpén laktonok (cinaropikrin)
 flavonoidok (cinarozid-szárm., szabad luteolin)
 inulin

(2)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 hyperlipidaemia
 dyspepsia, emésztési zavarok (felső GIT diszkomfort, teltésgérzet, hányinger, puffadás)
 étvágykontroll és hyperglycaemia csökkentése (kombinációban)

Mellékhatások
 jól tolerálható
 nyers növény használata esetén GIT tünetek (enyhe puffadás, éhségérzet, gyengeség)

Kontraindikáció
 Asteraceae allergiában óvatosan alkalmazandó
 mint cholereticum és cholagogum, kontraindikált epeút-elzáródás, akut/krónikus 

májbetegségek, vagy daganat esetén
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Tanaceti parthenii herba
Tanacetum parthenium (Asteraceae) 1

Őszi margitvirág virágos hajtás
Feverfew

A növény által adott termékek:
 folium, herba

Kémiai komponensek 2

 szeszkviterpén laktonok (partenolid, krizantemolid,
krizantemonin, magnoliolid)

 melatonin (1.4-2.5 µg / g)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 migrénes fejfájás, főleg profilaxis (porított növény)

Mellékhatások
 általában jól torelált
 hosszú távú alkalmazásnál GIT panaszok
 a levelek nyersen történő rágása, fogyasztása irritatiot okoz

Kontraindikáció
 Asteraceae allergia esetén óvatosság indokolt
 terhességben kontraindikált (kisméretű újszülöttek születésének fokozott

kockázata, AS, bár a humán dosis 60x-ával)

Petasitidis radix et folium
Petasites hybridus (Asteraceae) 3

Acsalapu levél
Butterbur

A növény által adott termékek:
 radix
 folium

(3)
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Kémiai komponensek 1

 szeszkviterpének
(petaszin, izopetaszin)

 illóolaj
 pirrolizidin alkaloidok

(főleg a radixban)

Sztenderdizálás
 petaszinre (1)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 allergias rhinitis (szénanátha)

◦ Ze 339 ~ 10 mg cetirizine, 180 mg fexofenadine
 migrénes fejfájás prevenciója

Mellékhatások
 jól tolerált po.
 Főleg általános, GIT mh.okat (hasmenés, böfögés, gyomorpanaszok) és dermatoligiai 

mh.okat (szemviszketés, asthma, pruritus) okoz
 A pirrolizidin alkaloidokat tartalmazó termékeinek po. fogyasztása abszolút kontraindikált

◦ hepatotoxicus hatás (veno-okkluzív betegség), potenciálisan pneumotoxicusak
◦ részletesen lsd. Symphyti radix
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4.3. Diterpének

 IPP + FPP = GGPP (geranogeranil PP)
 fitol oldallánc: redukált GGPP
 általában véve az élet szempontjából fontos vegyületek tartoznak ide: 

◦ fillokinon (K1 vitamin, naftokinon + fitol)
◦ alfa-tokoferol (E-vitamin)
◦ klorofill A (porfitin + fitol)
◦ abietsav, abietadién (Abies sp.)

 nagyon sok fajta ciklizáció lehetséges

 Euphorbia tejnedvek – mérgezést okoznak emberben – dermatitis, irritáció, tumor 
promóció (kokarcinogének), számos faj mérgező
◦ forbol, 12-O-mirisztoilforbol 13-acetát
◦ reziniferatoxin (Euphorbia poissonii, 500-1000x erősebben csíp, mint a kapszaicin)

 kaurán váz: szteviozid Stevia rebaudiana (Asteraceae) – 200-300 x édesebb a cukornál

 ginkgolidok: Ginkgo biloba – felismerhetetlen (bár C20), bilobalid – hasonló szerkezet, de 
C15, vsz. tovább metabolizált, paricálisan bomlott ginkgolid
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 forskolin (Coleus forskohlii) (Lamiaceae) adenilát cikláz aktivátor, számos potenciális 
felhasználás

 szalvinorin A (Lamiaceae) Salvia divinorum, hallucinogén, szelektív kappa opiát agonista 
(és az egyetlen, amiben nincs N)
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4.3.1.Diterpéneket tartalmazó drogok

Ginkgo folium
Páfrányfenyő levél
Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) 1

A növény által adott termékek:
 folium

Kémiai komponensek (lsd következő oldalon)
 diterpenoid laktonok: ginkgolid A, B, C, J;

bilobalid
 flavonoid glikozidok: kvercetin és kempferol

glikozidok (1)
 biflavonoidok:  ginkgetin
 kis fenolos savak
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Sztenderdizálás
 flavonoidok, terpenoidok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 dementia, memóriakárosodás, de a korral járó kognitív funckió csökkenését nem tudja 

ellensúlyozni (legtöbb vizsgálat negatív)
 szorongás
 perifériás vascularis betegségek (intermittáló sántítás)
 diabeticus retinopathia
 szédülés (vertigo)

◦ más antipsychoticumokkal együtt
 PMS

Mellékhatások
 placebo szintű mellékhatás profil
 a pirított vagy nyers mag, vagy a növény nyersen fogyasztva mérgező

◦ mérgező ginkgolsav - allergiás reakciók
 nincs vérzési kockázat (18 CT), de ritka esettanulmányok vannak subarachnoidalis 

vérzésről, subduralis haematoma-ról, vagy postoperativ vérzésről
 terhességben nincsenek adatok

Gyógyszerkölcsönhatás
 szignifikáns P-gp (ABCB1) indukció krónikus szedés esetén
 klinikailag szignifikáns antikoaguláns interakció (aszpirin, warfarin, clopidogrel) megléte 

kérdéses
◦ negatív meta-analízis, de számos esettanulmány
◦ vérzés gyanúja esetén azonnal abba kell hagyni az alkalmazást, műtétek előtt 1 héttel 

célszerű felfüggeszteni a szedést
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Marrubii herba
Marrubium vulgare (Lamiaceae) 1

Pemetefű
White horehound

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek 2

 diterpén keserűanyagok (premarrubiin → szárítás →
marrubiin)

 illóolaj (kamfén, p-cimol, limonén)
 tanninok
 flavonoidok

(1)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 nincsenek klinikai vizsgálatok
 köptető (tradicionális felhasználás, preklinikai

adatok)
 epehajtó, amarum (tradicionális felhasználás,

preklinikai adatok)

Mellékhatások, kockázatok
 terhességben nem alkalmazható –

abortifacient hatása van, mestruáció stimuláló
hatását és uterus stimuláló hatását is leírták (2)

 előfordulhat contact dermatitis
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Taxi baccatae folium
Taxus baccata, T. brevifolia, T. spp. (Taxaceae) 1

Tiszafa
Yew

A növény által adott termékek:
 folium
 (cortex)

Kémiai komponensek
 paclitaxel 2

 10-dezacetil-bakkatin III (DAB-III)

Felhasználási lehetőségek
 ipari gyógynövény → paclitaxel (taxol) → ovarium és melldaganatok, cytotoxicus szer

Mellékhatások
 a növény erősen mérgező, fogyasztása abszolút

kontraindikált
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4.4. Triterpének

 2 × FPP (MVA útvonalból), láb-láb = szkvalén (eredetileg Squalus sp. (cápa) májolaj)
 pl. Amaranthus cruentus (Amaranthaceae) magolaj gazdaj szkvalénben

 szkvalén epoxidáz

 kukurbitacinek: Cucurbitaceae, citotoxikus triterpének

 dammarenil kation - H2O belépés → dammaréndiol (Panax sp., Balnocarpus heimii)
 dammarenil kation - átrendeződés → bakkarenil kation → pentaciklikus triterpén 

gyűrűrendszerek

 lupeol (lupán vázas triterpének): Lupinus luteus (Fabaceae)
 gyűrűbővülés elég elterjedt → oleánán-, és urzán vázas triterpének (szintén elterjedtek)
 taraxaszterol: Taraxacum (Asteraceae)
 a sorozatos gyűrűzáródásokat és Wagner-Meerwein átrendeződéseket egy enzim 

katalizálja, ami oxidoszkvalént a végtermékké alakítja
néha rokon vegyületek keveréke keletkezik egy enzim segítségével (lupeol, alfa-amirin, 
taraxaszterol) – akár egy pontmutáció más fő terméket eredményezhet!
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 további módosítások nagyon gyakoriak, vsz P450 mediált oxidációk
 oleánolsav: Olea europaea (Oleaceae), urzolsav: Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) 

oxidatív transzformációk: glicirrhizinsav, kvillajasav
 betulin: Betula alba (Betulaceae) kérge, akár a száraz tömeg 24%-a

 hopanoidok: szterolok helyett használt membrán alkotók egyes baktériumokban, valamint 
karakterisztikus triterpének fenyőkben – nem epoxidálással kezdődik, ezért nincs C-3-OH
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 Elég elterjedtek és abundánsak a kétszikű növényekben, de ritkák az egyszikűekben
 Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae, Betulaceae, Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, 

Hippocastanaceae, Lamiaceae, Polygalaceae, Primulaceae
 Hatásaik:
 Aglikonként: Gyulladáscsökkentők, Diuretikusak, Antimikróbás hatások
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 Szaponinként: Köptetők, csökkentik a felületi feszültséget – habzanak, szolubilizálószerek,
hemolizálnak

 Lehetnek spec. hatásaik is (édes íz, stb.)

 Jellemző kémiai módosulások: 

Gyakran oxidálódik (CH2OH, CHO, COOH): 23, 24, 27-30
+OH: 3 (szinte mindig), 2, 16, 21, 22
+ =O: 3, 11
Telítetlen lehet:

Cukrok kapcsolódhatnak: 3 –OH, 28 –COOH stb. 1-6 cukor
jellemző
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4.4.1 Triterpéneket és triterpén szaponinokat tartalmazó drogok

Cimicifugae rhizoma
Cimicifuga racemosa (=Actaea racemosa) 1

(Ranunculaceae)
Poloskavész
Black cohosh

A növény által adott termékek:
 rhizoma és radix

 Kémiai komponensek 2

 triterpén glikozidok: cimicifugozid (aglikon:
cimigenol), aktein (aglikon: akteol), 27-dezoxiaktein, stb.

 kinolizidin alkaloidok: N-Me-citozin
 fenolos savak: cimicifugasav A-F

(2)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 menopauza tüneteinek enyhítése – HRT (hormone replacement therapy) helyettesítésére

◦ hőhullámok gyakoriságának csökkentése; hüvelyszárazság, alvászavarok, depresszió, 
idegesség ellen

◦ oszteoporosis prevenciója

Mellékhatások
 összességében nagyon jól tolerálható (~ placebo)
 túladagolva émelygést és hányást, valamint látászavarokat okoz
 női daganatos kórképekben (mellrák) eddig nem ismert kockázatnövekedés: orvosi 

haszon/kockázat elemzés
 tradicionálisan nem használják terhességben, főleg az első trimeszterben

◦ hormonális hatások, mestruáció és uterus stimulans
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 hormon hatására való tekintettel szoptatás alatt sem használják
◦ hormonális hatások

 óvatosságból potenciálisan hepatotoxikus ágensekkel együtt nem használjuk 
(esettanulmányok alapján)

Ginseng radix 1

Ginzeng-gyökér, “valódi ginzeng”, koreai ginzeng
Panax ginseng (Araliaceae) 2

Ginseng - Korean

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek 3

 ginzenozidok (= panaxozidok)
◦ protopanaxatriolok (Rg1, Rg2, Rf, Re)
◦ protopanaxadiolok (Rc, Rd, Rb1, Rb2)

 poliszaharidok
 poliacetilének

 min. 1.5% össz-ginzenozid (Ph.Eur.)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 kognitív funkció

◦ elsősorban egészséges, középkorúakon működik, fiatal felnőtteken nem
◦ Alzheimer kórban szenvedők kognitív teljesítményének javulása (CT), dózisfüggés, 

kezelés abbahagyása után regresszió
 erektilis diszfunkció
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 adaptogén
◦ krónikus szedés esetén szignifikánsan csökkenti a fáradtságot (CT)
◦ csökkenő megfázás-kockázat, javuló étvágy, javuló alvásminőség, jólét és fizikai 

teljesítőképesség (CT)
◦ sportteljesítmény fokozására és a sportsérülésekből való felépülés elősegítésére is 

használják (de erre nem működik)
 vakcina adjuváns (influenza, csökkenti a kialakulás kockázatát, prevencióban)
 az atlétikai teljesítményt nem befolyásolja, nem javítja

Mellékhatások
 fél évig alkalmazható, hormon-szerű hatások
 csak felnőttekben alkalmazható
 terhességben valószínűleg nem biztonságos (tradicionális felhasználás)

◦ ginzenozid Rb1 teratogén (AS)
 leggyakrabban fejfájást, alvászavarokat, insomnia-t okoz
 ginzeng abúzus szindróma (hipertenzió, idegesség, álmatlanság, koncentrációzavarok) – 

nagy adagok után
 nagy adagok (15 g / nap) zavartsággal, depresszióval, deperszonalizációval járnak
 magas vérnyomás esetén monitorozás

Gyógyszerkölcsönhatás
 tradicionálisan nem fogyasztják koffeinnel vagy nikotinnal együtt! (esettanulmány: 

tachycardia, arrhytmia)
 alkohol: növeli az alkohol clearance-ét (CT, kis n)
 kemoterápia, radioterápia: csökkenti a daganatterápia kapcsán fellépő hányingert és 

hányást (5HT-3A receptor gátlás)
 digoxin: interferálhat a digoxin meghatározás bizonyos módszereivel

Liquiritiae radix
Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) 1

Édesgyökér
Licorice

A növény által adott termékek:
 radix et rhizoma
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Kémiai komponensek 1

 triterpén szaponinok (4-20%): glicirrhizin (GL) (glicirrhizinsav (GA) Na-, és K-sói)
 flavonoidok

 
◦ izoflavonoidok: likviritin, izolikviritin, likviritigenin, formononetin, glabridin
◦ kalkonok: izolikviritigenin

 poliszaharidok (arabinogalaktán)
 kumarinok (herniarin, umbelliferon, glabrokumaron A és B, herniarin)

(1)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 peptikus fekély, dyspepsia, gastritis (kevés, régi CT, jó eredményekkel)
◦ GL, GA, de a GL-mentesített kivonat is aktív
◦ elsősorban kombinációban (Iberogast)
◦ H. pylori visszaszorítása

 atopias dermatitis (eczema)
Mellékhatások

 po., kúraszerűen alkalmazható, tartós (hetekig tartó) használata vagy nagy mennyiség 
alkalmazása ellenjavallt

 akár 5 g problémát okozhat hypertensiv, cardiovascularis vagy vese problémákkal 
küzdőben, vagy nagy sóbevitel mellett (hypertensio esetén a mellékhatások erősebbek)

 100-400 mg GA / nap fölött jelentkeznek, a glicirrhizin-mentesített kivonat célszerűbb, 
hacsak nem szükséges a hatáshoz

 Az alábbiakat többségében esettanulmányokban is leírták:
◦ hypercortisolismus, pseudohyperaldosteronismus  (renin-angiotenzin-aldoszteron 

rendszer szuppressziója → folyadékretenció, hypokalaeima, hypernatraemia)
◦ hypokalaemia → hypotonia, polyuria, nehézlégzés, proximalis myopathia, tetania, 

paralízis (krónikus használat), letargia, hypokalaemiás arritmia (akár torsade de 
pointes), rhabdomyolysis

◦ thrombocytopenia
◦ fiatalkori magasvérnyomás
◦ fokozott Na+-retenció
◦ contact dermatitis
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Gyógyszerkölcsönhatás
 a GL-mentesített kivonat biztonságosabb
 számos potenciális gyógyszer-interakció!
 számos esetben kontrollált vizsgálatokkal megerősített eredmények

 kortikoszteroid - aldoszteron jellegű hatások miatt:
◦ kortikoszteroidok – additív hatás – megfigyelés!
◦ acetil-szalicilsav és más GIT irritáló NSAID – NSAID mellékhatások csökkentése
◦ antihypertenzív szerek – nagy adagok krónikus (14+ nap) használata növeli a 

vérnyomást

 K+ vesztés miatt:
◦ Digoxin – hypokalaemia növeli a szívglikozid érzékenységet – monitorozás!
◦ Diureticumok (kacs-diuretikumok, tiazidok, K+-ürítők) – K+ vesztés fokozódása
◦ Oralis contraceptivumok – fokozott hypokalaemia, folyadékretenció és 

magasvérnyomás kockázat! (esettanulmányok)
◦ kálium

 Egyéb:
◦ anticoagulánsok
◦ cimetidin és H2 antagonisták – potenicálisan jótékony interakció
◦ Kemoterápiás szerek – paclitaxel és vinblasztin hatásfokozódás (IV) – monitorozás!
◦ methotrexate – GL vagy édesgyökér egyidejű adása – hátásfokozódás (AS): 

methotrexate toxicus túladagolási tüneteit monitorozni kell!

 Klinikailag releváns CYP3A4 indukció!
◦ más izoformákat is indukálnak egyes komponensek: likviritigenin, izolikviritigenin, 

glicikumarin, szemilikoizoflavon B, likoizoflavon A, likorikon, glicirol, likoflavonol 
(IV)

◦ ciklosporin, stb.

Kontraindikációk
 magas vérnyomás
 folyadékretenció
 hypokalaeima
 súlyos veseelégtelenség
 11HSD deficiencia
 krónikus használat mellett nagy K+ és alacsony Na+ tartalmú diéta szükséges
 terhesség

◦ fokozott koraszülés kockázatot okoz (CT)
◦ prenatalis nagy adagban kapott édesgyökér bizonyos agyi funkciók és hormonális 

funkciók szignifikáns romlását okozza az újszülöttekben! (CT)
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Hippocastani semen 1

Aesculus hippocastanum (Hippocastanaceae [Sapindaceae]) 2

Vadgesztenye-mag
Horse chestnut

A növény által adott termékek:
 semen
 (cortex, folium) (tradicionális felhasználás)

 
Kémiai komponensek 3

 3-6% eszcin (triterpén szaponin keverék)
◦ eszcin Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa
◦ acetilált polihidroxi-oleánánszármazékok: eszcin IIIb,

IV, V, VI, izoeszcin Ia, Ib, V
 flavonoidok (kvercetin és kempferol glikozidok)
 szterolok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 külsőleg, belsőleg
 krónikus vénás elégtelenség (CVI)
 aranyér (nodus haemorrhoidalis) (egy CT, tradicionális felhasználás)

Mellékhatások, kockázatok
 kúraszerűen alkalmazandó
 szaponin kivonat: enyhe mellékhatások vannak, jól tolerálható

◦ GIT irritáció, hányinger, bőrirritáció
 allergiás reakció
 a nyers, feldolgozatlan magok nem biztonságosak!

◦ eszkulozid (eszkulin glikozid): toxikus antitrombin hatású vegyület
▪ Potenciálisan letális mérgezést okozhat, főleg gyerekekben
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▪ emiatt mérgező nyersen a növény nyers magja, virágzata, levele, kérge, ezek 
fogyasztása tilos!

▪ Túladagolás tünetei: hasmenés, hányás, arcpír, szomjúság, izomrángások, 
gyengeség, koordinációs zavar, látászavarok, megnagyobbodott pupillák

 a szaponinok irritálhatnak
◦ per os étkezéskor kell bevenni!
◦ Kontraindikációnak számítanak a gyomor mucosa károsodása, vagy más gyulladásos 

vagy fertőzéses GIT betegség (irritáció elkerülése!) - coeliacia, malabszorpciós 
betegségek

◦ bőr irritáció

Centellae asiaticae herba
Centella asiatica (Apiaceae) 1

Ázsiai gázlóhajtás
Gotu kola

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek 2

 1-8% triterpén savak és glikozidjaik
◦ aziatikozid (aglikon: aziatsav)
◦ aziatikozid A (aglikon: madekasszsav) (1)

 illóolaj

Sztenderdizálás
 total triterpének
 40% aziatikozidok, 30%

medakasszinsav

Klinikai felhasználási lehetőségek
 vénás elégtelenség (po., 4-8 hét)

◦ csökkenő oedema
◦ javuló keringés

 bőrbetegségek, elősegíti a
sebgyógyulást (külsőleg) (2)

Mellékhatások
 localisan tartósan is alkalmazható
 po. jól tolerált, leggyakoribb mellékhatás: GIT irritáció, hányinger
 localisan contact dermatitist és eczema-t okoz (egyes termékek esetében viszonylag 

gyakori)
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Hederae helicis folium
Hedera helix (Araliaceae) 1

Borostyán-levél
ivy leaf

A növény által adott termékek:
 folium

Kémiai komponensek 2

 triterpén szaponinok (hederaszaponin-C,
alfa-hederin, hederakozid C, hederagenin)

 poliacetilének (falkarinol, didehidrofalkarinol) (1)

(2)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 Bronchitis (tradicionális felhasználás, előzetes, poztitív eredmények)

Mellékhatások
 allergiás tünetek, contact dermatitis (poliacetilének?)
 enyhe GIT diszkomfort (szaponinok; ezek kesernyés, rossz ízűek)
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Calendulae flos
Calendula officinalis (Asteraceae) 1

Körömvirág
Marigold

Ázsiában és D-Európában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 flos
 egyéb részeinek is van gyógyászati értéke (tradicionális

felhasználás)

Kémiai komponensek
 triterpén észterek: faradiol laurát, faradiol palmitát –

egyben QC vezetőanyagok is!
 triterpén szaponinok (aglikon: oleánolsav)
 flavonoidok
 poliszaharidok

(2)
Klinikai felhasználási lehetőségek

Elsősorban külsőleg alkalmazzuk.
 égési sérülések, sebek - szignifikánsan gyorsabb gyógyulás  (CT)
 felfekvések kialakulásának profilaxisa
 enyhe bőrfertőzések, nehezen gyógyuló sebek, pelenka-dermatitis (kombinációban) (CT)
 gingivitis (ComE)
 bőrgyulladások és hámhiányok (tradicionális felhasználás, előzetes eredmények):

◦ fissura analsis 
◦ radiatio dermatitis
◦ vaginalis candidiasis
◦ vénás lábszárfekélyek
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Belsőleges felhasználás:
 kevés megfelelő minőségű vizsgálat áll rendelkezésre
 GIT gyulladásai, gastritis és gyomorfekély

(kevés a bizonyíték, főleg kombinációkban van jelen, ComE)

Mellékhatások
 nagyon alacsony toxicitású növény, tartós alkalmazás esetén is
 ritkán allergiás dermatitist okoz (szeszkviterpén laktonok, “Asteraceae allergia”)
 terhességre nincsenek adatok
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4.5. Szteroidok, spirosztánok, furosztánok

 módosított triterpenoidok, -3 CH3 csoport, lanoszterol gyűrűrendszere
 oldallánc módosulások, telítetlenségek → sokféle vegyület, térbeli konformáció is 

megváltozik, lehetnek cisz / transz gyűrűállások
 természetes szteroidokban gyakori konfigurációk:

◦ all-transz (planáris)
◦ A/B lehet cisz (hajlott)
◦ Δ4, Δ5 kapcsolt A/B
◦ aromás A gyűrű (ösztrogének)
◦ B/C mindig, C/D többnyire transz
◦ sztenderd rajzolás mellett α-szubsztituens: sík alatt, β-szubsztituens: sík fölött

 a konfiguráció alapjaiban változtatja a biológiai aktivitást!

 SAM (S-adenozil-metionin) metiláció
 koleszterol: C27, Δ5,6

 fitoszterolok, gomba szterol: oldalláncban különböznek csak
 növényi szterolok többsége α-24-Me vagy α-24-Et
 alga szterolok: β-24-Et
 sztigmaszterol: Δ22 – növényekben gyakori, emlősökben soha nem fordul elő
 ergoszterol: gombákban ez a domináns, Δ22 , Δ7,β-24-Me
 barnamoszatok: fukoszterol 24-etilidén-

 szabad, észter kötött formában (zsírsavak), vagy glikozidként fordulnak elő
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 membránalkotó komponensek növényekben, algákban, gombákban

 növényekben elterjedt: kampeszterol, szitoszterol;
 gombákban elterjedt: ergoszterol (élesztőkben és fonalas gombákban eltérő bioszintézis 

útvonal)

 általános hatások: növényi szterolok és észtereik – koleszterol felszívódás ↓, LDL ↓

Szteroid szaponinok
 triterpén szaponinokhoz hasonló aktivitások
 jóval kevésbé elterjedtek, mint a triterpén szaponinok
 számos egyszikű családban előfordulnak: Dioscoreaceae (Dioscorea), Agavaceae (Agave, 

Yucca), Liliaceae (Smilax, Trillium)

 jamogenin: C-25 konfiguráció

 koleszterolból bioszintetizálódnak C-16 és C-26 hidroxiláció után

Spirosztánok
 spiroketál C-22
 közös konfiguráció a

C-22-n
 cukrok a β3-OH

csoporton

Furosztánok
 spiroketál C-22
 közös konfiguráció a

C-22-n
 cukrok a β3-OH

csoporton és a 26-OH-n
 protodioszgenin nem nyerhető, a protodioszcin savas hidrolízise is dioszgenint eredményez
 szteroid alkaloidok (Solanum): spirosztán analógok: szolaszonin (szolaszodin) – toxikusak
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 tomatin (Lycopersicon esculentum) – C22 sztereoizomer
 szmilagenin, tigogenin, szarszaszapogenin, neotigogenin (Smilax spp., Liliacaeae) – 

dioszgenin és jamogenin redukált változatai (A/B gyűrű rendre cisz, tr, cisz, tr)

 ipari alapanyagok szteroid gyártáshoz – a felső részt eltávolítják, úgyhogy mindegy, hogy 
O vagy NH csoport van benne

 fontosabb források: Dioscorea spp. (D. composita, D. mexicana 4-6%, D. floribunda 6-
8%) - 4-5 év után lehet felszedni a gumókat, emiatt inkább vadon gyűjtik

 Trigonella foenum-graecum: 1-2% szapogenin
 Agave sisalana (Agavaceae) – levélhulladék, erjesztés után akár 12% hekogenin + más 

szapogeninek
 gyakori technológia a részleges fermentáció (deglikoziláció) utáni savas hidrolízis
 szteroidok eredetűek még: 

◦ epesavak (Na glikokolát, Na turokolát, kenodeoxikolsav, deoxikolsav; zsír 
emulzifikációja)

◦ kortikoszteroidok (mineralokortikoidok, glükokortikoidok), szexuálszteroidok
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4.5.1. Szteroidokat és szaponinjaikat tartalmazó drogok

Pruni africani cortex
Prunus africana Hook. f. KalRm (Rosaceae) 1

Afrikai szilvafa-kéreg
Pygeum

A növény által adott termékek:
 cortex

Kémiai komponensek 2

 fitoszterolok (beta-szitoszterol 2, beta-szitoszteron)
 pentaciklikus triterpének (oleánolsav és urzolsav

származékok)
 ferulasav-észterek (n-dokozanol, n-tetrakozanol)
 atrársav (atraric acid) (AA)
 N-butil-benzilszulfonamid (NBBS)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 benigus prostata hyperplasia (BPH) 

Mellékhatások
 placebohoz hasonló mellékhatások: enyhe GIT

diszkomfort
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Rusci rhizoma
Ruscus aculateus (Ruscaceae) 1

Szúrós csodabogyó gyökértörzs
Butcher's broom

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek
 szteroid szaponinok (ruszkogenin 2 glikozidjai)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 chronicus vénás elégtelenség (CVI)

Mellékhatások
 kúraszerűen alkalmazandó
 előfordul GIT, epigastricus discomfort
 contact dermatitis előfordulhat

Cucurbitae semen
Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) 3

Tökmag
Pumpkin

A növény által adott termékek:
 oleum
 semen

Kémiai komponensek 4

 Δ5, Δ7-szterolok
(peposzterol,
sztigmaszterol)

 karotinoidok (lutein,
béta-karotin)

 50% zsíros olaj
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Klinikai felhasználási lehetőségek
 angrogén alopecia (kopaszodás)
 BPH (benignus prostata hyperplasia)

Mellékhatások
 tartósan is alkalmazható
 malignus elváltozások kizárása után alkalmazható
 a mellékhatások ritkák, enyhe hasi discomfort előfordul

4.6. Kardenolid glikozidok, bufadienolid glikozidok és az azokat tartalmazó növények

 nyílméreg (Strophantus) vagy szívgyógyszer (Digitalis) (TU)
 kardenolidok (C23) és bufadienolidok (C24)
 sztereokémia nagyon fontos a hatás szempontjából: A/B cis, B/C cis, 3β, 14β-OH, α,β-

telítetlen lakton a C-17β helyen.
 bioszintézis koleszterolból: láncrövidülés → pregnenolon → progeszteron →→ + malonil-

CoA vagy oxaloacetil-CoA → új lakton
 bufadienolidok: Bufo spp. (varangy)

 a cukor oldallánc növeli az oldékonyságot és a szívizomhoz kötődést
 1-4 cukor lehet az oldalláncban, sok unikális cukor van jelen az oldalláncban (D-digitoxóz,

D-digitalóz), a Glc kivételével mind 6-deoxicukrok (L-Rha, D-digitalóz) vagy 2,6-
deoxicukrok (D-digitoxóz, D-cimaróz), némelyek 3-metiléterek (D-digitalóz, D-cimaróz).

 csak zárvatermőkben fordulnak elő, ott sporadikusan (egy-, és kétszikűek között is)
 Apocynaceae (Strophantus), Liliaceae (Convallaria, Urginea), Digitaliaceae (Digitalis), 

Ranunculaceae (Adonis)

 Na+/K+-ATPáz gátlószerek – szívizom
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Minden kardenolid és bufadienolid növényre:

Főbb hatások
 a szívglikozidok (+) inotróp, (-) kronotróp, (-) dromotróp hatású, közvetlenül a szívre ható 

vegyületek

Felhasználási lehetőségek
 ipari gyógynövények (kardenolid glikozid gyártás) - Digitalis spp., (Strophanthus)
 klinikai felhasználásukat nehezíti (ellehetetleníti) a változatos glikozid formák jelenléte, 

nem beszélve az egyéb felszívódást módosító komponensekről, valamint az, hogy 
szerkezettől függően kumulálódnak a vegyületek

 helyettük: digoxin adagolás

Mellékhatások
 a növények közvetlen alkalmazása nem biztonságos, mérgezőnek tekintendőek
 sztenderdizált kivonatokat orvosi felügyelet mellett alkalmazva lehetne biztonságosan 

alkalmazni őket, de ennek nincs relevanciája

Gyógyszerkölcsönhatás
 szívglikozidokkal együtt hatásfokozódás

Kontraindikáció
 a növények fogyasztása kerülendő
 hypercalcaemia vagy hypokalaemia tovább fokozza a hatásukat

Adagolás
 nem releváns
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4.7. Tetraterpének

 ~= karotinoidok
 több száz van
 2 x GGPP (geranogeranil PP) → prefitoén PP (C40), középen ciklopropán csoport → fitoén

(gombák, növények: Z, baktériumok: E konfiguráció, színtelen) – deszaturáz enzimek (és 
izomeráz, ha középen Z) → likopin (all-transz)

 nagyon elterjedt vegyületek (fotoszisztéma)
 fotooxidáció károsodás elleni védelem
 emberben is jelentős antioxidánsok – likopin (paradicsom)
 A1 vitamin – diterpén, de emlősökben béta-karotin oxidatív bontásával keletkezik
 kiterjedt π-elektronrendszer
 a végeken ciklizációs reakciók mehetnek végbe: β-, γ-, vagy ε gyűrűrendszerek jönnek 

létre (utóbbi igen ritka)
 oxigenizáció: zexantin, lutein, violaxantin
 fukoxantin: barnamoszatok
 asztaxantin: tengeri állatok (lazac, rákok rózsaszín/vörös színe) – a növényi táplálékból 

felvett karotinoidokat módosítják
 karotinoid prekurzorok hasítása: apokarotinoidok (krocetin, bixin) – természetes 

színezékek
 Crocus satvius (Iridaceae): krocetin genciobióz észterei (a bontáskor keletkezik a 

szafranal, ami a sáfrány ízét adja)
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4.7.1. Karotinodiok, karotinoidokat tartalmazó drogok

β-karotin 1

(1)

Természetes források:
 sárgarépa, sárgadinnye, brokkoli, spenót
 szöveti marker zöldségben gazdag optimális diétára
 extrakció leginkább Dunaliella salina-ból (1-2% DW)
 nyugati diéta: 2-4 mg/nap

 a természetes β-karotin ~ 1:1 arányban tartalmaz all-transz és 9-cisz izomereket, a 
szintetikus all-transz
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Klinikai felhasználási lehetőségek
 fotoszenzitizáció csökkentése

◦ eritropoieticus protoporphyria
◦ öregkori macula degeneratio

▪ lutein és zeaxantin védenek a legtöbbet
▪ a táplálékkal való nagy mennyiségben való bevitel gátolhatja a kialakulását

◦ napégés
▪ enyhén csökkenti a leégés kockázatát, de a napégés prevenciójára önmagában 

kevés a legtöbb emberben
▪ a bőrrák kockázatot nem csökkenti

 A-vitamin deficiencia
 szülés utáni komplikációk, terhességgel kapcsolatos komplikációk ↓
 számos elterjedt nézettel ellentétben daganat, vagy cardiovascularis betegségek 

megelőzésére önmagában nem alkalmas (vegyes eredmények)

Mellékhatások
 jól tolerálható, nem toxicus
 a supplementumok bizonyos esetekben hasznosak, de a széles közönség számára nem 

javasolt a fogyasztásuk (nagy adagokban kerülendő dohányzóknak)
 nincs túladagolásra vonatkozó információ az irodalomban (A-vitaminná alakul igény 

szerint)
 30 mg / nap fölött a bőr elszíneződését okozza (carotenodermia) – tenyéren, talpon látszik 

először
 terhességben 30 mg/nap dózisig nem figyeltek meg problémát
 szoptatás alatt 90%-kal, terhesség alatt 40%-kal érdemes emelni a béta-karotin bevitelt 

(magzat/újszülött A-vitamin igénye)

Gyógyszerkölcsönhatás
 zsírfelszívódást csökkentő gyógyszerek csökkentik a biohasznosíthatóságát (orlistat, 

kolesztipol, kolesztiramin, növényi szterolok) – 2 óra különbséggel szedendő

Croci stigma
Crocus sativus (Iridacaeae) 1

Jóféle sáfrány
Saffron

 színezékként is használják
 kulináris felhasználás (fűszer + élelmiszerszínezék)

A növény által adott termékek:
 stigma
 (petalum)

Kémiai komponensek
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 apokarotinoid glikozidok (krocinok (krocetin aglikon)) – akár 10%

(1)
 egyéb karotinokidok (alfa-karotin,

likopin, zeaxantin)
 monoterpén glikozidok (pikrokrocin)
 monoterpének (szafranal)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 depresszió
 Alzheimer kór (~ donepezil kezelés)
 PMS

(2)
Mellékhatások

 nagy adagokban nem használható
 terhességben óvatosságból nem alkalmazható

◦ állatokban a nagy adagok malformációkat okoznak a magzaton (AS) (krocin, szafranal)
 mellékhatásként előfordulhatnak GIT tünetek (hányinger, hányás, hasmenés)
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5. Azotoidok
5.1. Alkaloidok

 s.s. kismolekulájú N-tartalmú, bázikus (név: alkáli szerű), növényi eredetű, ált. erős hatású 
vegyületek

 ~ 27,000 ismert, 21,000 fajból
 nem csak növényiek lehetnek (mikroorganizmusok, bizonyos állatok is bioszintetizálnak)
 az N amid, kvaterner N vegyület, stb. formában nem bázikus
 nem mind erős hatású, az erős hatásnak általában feltétele a fiziol. pH-n való protonálódás 

képessége (apoláros, tercier amint tartalamzó vegyületek)
 csoportosítási lehetőségek: 

◦ N-tartalmú struktúra ("váz") - túl sok alcsoport van
◦ kiindulási aminosav - ezt fogjuk követni, de egyes alkaloidokba transzaminálással 

kerül bevezetésre az N (ún. pszeudo-alkaloidok)

5.1.1. Ornitin eredetű alkaloidok 

 ornitin
◦ urea ciklusban részt vevő as. állatokban
◦ C4N építőelem
◦ poliaminok kiindulási anyaga is (spermidin, putreszcin, spermin)

Ornitin eredetű alkaloidok / tropán-vázas alkaloidok
 a bioszintézis köztitermékei: N-Me-Δ1-pirrolínium kation -> higrin -> ...
 így keletkező alkaloidok: 

◦ kokain (metil-ekgonin észter, ekgonin váz) - csak Erythroxylum spp.
▪ localanaestheticum-fejlesztés vezérmolekulája

◦ hioszcin, hioszciamin, szkopolamin (tropin-észter, tropán váz) - számos toxicus 
Solanaceae növényben előfordulnak: Atropa belladonna, Datura stramonium és más 
D. spp., Hyosciamus niger, Duboisia spp. (Ausztráliai fa, ipari gyógynövény), Scopolia
carniolica, Mandragora officinarum
▪ a tropán vázas alkaloidok általában enantiomer-tisztán fordulnak elő a növényben, 

de könnyen racemizálódnak (hioszciamin -> atropin, hioszcin -> atroszcin; a (+) 
enantiomer biológiai aktivitása 20-30x kisebb, mint a (-) enantiomeré)

▪ számos a bőrön át is felszívódik (tapaszok formájában is alkalmazható)
 anatoxin-a

◦ cianobakteriális toxin (Aphanizomenon ovalisporum, Anabena flos-aquae) - toxicus 
vízvirágzások
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◦ potens neurotoxin, nACh receptor agonista
 epibatidin

◦ Epipedobates tricolor (Ecuadorban élő béka)
◦ 200-500x erősebb fájdalomcsillapító, mint a morfin, de nAChR agonista
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5.1.2. Ornitin eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok

Belladonnae folium et radix
Atropa belladonna (Solanaceae) 1

Maszlagos nadragulya
Belladonna, deadly nightshade

Ny-Európától a Himalájáig elterjedt növény.

A növény által adott termékek:
 folium
 radix

Kémiai komponensek
 0.3-0.5 % tropán-vázas alkaloid: D-, L- hioszciamin 2

(keverék: atropin), szkopolamin (1)

(2) (+)-hioszciamin    (-)-hioszciamin

Klinikai felhasználási lehetőségek
 ipari gyógynövényként alkalmazható / alkalmazandó, fitoterápiás alkalmazása kerülendő
 mérgező növénynek tekintendő

Mellékhatások
 toxicus alkaloidjai számos adverz reakciót okozhatnak

◦ könnyen lethalis mérgezést okozhat
 anticholinerg mellékhatások (hioszciamin ~ atropin):

◦ tachycardia
◦ bőrszárazság, csökkent izzadás, szájszárazság
◦ szorulás
◦ vizeletretenció
◦ központi idegrendszer: figyelemzavar, memóriazavar; izomremegés, izommerevség, 

orientációs zavar, hallucinációk, psychosis, rohamon, coma, cardiovascularis collapsus,
légzésbénulás; dilatált pupilla, homályos látás

◦ légzési elégtelenség által okozott halál lehetséges
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Ornitin eredetű alkaloidok / pirrolizidin alkaloidok

 putreszcinből kerülnek bioszintézisre, vagyis részben Arg eredetűek is lehetnek
 számos Boraginaceae genusban (Heliotropium, Cynoglossum, Symphytum) és Asteraceae 

genusban előfordulnak (Senecio, Eupatorium), valamint bizonyos Fabaceae növényekben 
is (Crotalaria)

 sok korábban gyógynövényként alkalmazott növény került ki a gyógyászatból e vegyületek
miatt (Tussilago (?), Senecio, stb.)

 általában észter formában fordulnak elő (pl. szenecionin)
 a növényben elsősorban poláris N-oxidok formájában akkumulálódnak, ami segíti a 

transzportjukat, és így nem is toxikusak; enyhe reduktív hatásra azonban bázis formát 
vesznek fel

 a Δ1,2-telítetlen vegyületek májban kialakuló metabolitjai (pirrol-származékok) 
hepatotoxicusak, és pulmotoxicusak (az N-oxidokat sem aktiválják ezek az enzimek)
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5.1.3. Tirozin eredetű alkaloidok 

Tirozin
 proteinogén aminosav
 számos neurotranszmitter és hormon prekurzora

◦ L-DOPA, dopamin, katecholaminok: adrenalin, noradrenalin

Tirozin eredetű alkaloidok / Feniletilaminok
 "protoalkaloidok" = a N nincs gyűrűbe zárva, jellemzően primer aminok
 meszkalin (Lophophora williamsii - meszkalinkaktusz)

Tirozin eredetű alkaloidok /  egyszerű izokinolin-vázas alkaloidok
 izokinolin vázas alkaloidok

◦ papaverin

Tirozin eredetű alkaloidok /  módosított izokinolin-vázas alkaloidok
 csak 5 növénycsalád, de ~ 2500 alkaloid!

◦ Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Menispermaceae
 morfinán-vázas alkaloidok (Papaver somniferum)

◦ morfin, kodein, tebain
 dimerek

◦ tetrandrin (Stephania tetrandra, Menispermaceae)
◦ berbamunin (Berberis stolonifera)
◦ tubokurarin (Chondrodendron tomentosum, Menispermaceae) - neuromuscularis 

junctio nem-depolarizáló blokkolása, tradicionális nyílméreg
 aporfinok

◦ apomorfin (félszintetikus származék)
◦ (S)-izoboldin (Peumus boldus)
◦ izotebain
◦ arisztolochiasav (erősen nephrotoxicus, aromás nitrovegyület)

 protoberberin vázas alkaloidok 
◦ kanadin, szkoulerin
◦ berberin (Berberis, Mahonia, Berberidaceae; Hydrastis, Ranunculaceae)

▪ számos biológiai aktivitás
◦ protopin (Chelidonium majus)
◦ hidrasztin (Hydrastis canadensis)
◦ protoberberin vázas alkaloidokból az újonnan létrejött gyűrű hasadásából számos 

egyéb bioaktív vegyület keletkezik
▪ hidrasztin, noszkapin (= narkotin), kelidonin, narcein, protopin

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

99



EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

100



Tirozin eredetű alkaloidok /  terpenoid tetrahidroizokinolin alkaloidok
◦ Cephaelis ipecacuanha (Rubiaceae)
◦ emetin, cefaelin

5.1.4. Tirozin eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok

Papaveris fructus sine seminibus
Papaver somniferum (Papaveraceae) 1

Mákgubó
Poppy

A növény által adott termékek:
 semen
 fructus
 opium (a nyers termés megvágásakor kifolyó, majd megszáradó

nedv)
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Kémiai komponensek
 alkaloidok (morfin 1, tebain, kodein 2, papaverin 3, noszkapin),

többnyire mekonsavval képzett só formájában
◦ máktokban ~ 0.5% összalkaloid
◦ opium: ~ 25% összalkaloid

(1) (2) (3)
Főbb hatások

 morfin
◦ fájdalomcsillapító, eufóriát okoz, narcoticum, toleranciát és addikciót okoz, 

székrekedést, nausea-t idéz elő
◦ a rendszeres használók elvonási tünetektől szenvednek: komoly hasi görcsök, 

hasmenés, hányinger, hányás; a tünetek 10-14 napig maradnak meg (fizikai 
dependencia)

◦ a gyakorlatban a terminalis állapotú betegek fájdalomcsillapítására alkalmazzák
◦ egyes metabolitjai is aktívak (morfin-6-glükuronid)

 kodein
◦ analgeticum (~ morfin potenciájának 10%-a), eufória nélkül
◦ székrekedést okoz, emiatt tartós alkalmazása nem célszerű
◦ köhögéscsillapító

 tebain
◦ nincs analgeticus hatása, inkább antagonista
◦ félszintézis kiindulási anyaga

 papaverin
◦ simaizomrelaxans

Sztenderdizálás
 ált. morfin (porított opium: 10%)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 nem releváns, ipari gyógynövény (fructus), ill. élelmiszer (semen)

Mellékhatások
 A mag kockázatmentesen fogyasztható terhessében és szoptatás alatt is
 nagy mennyiségű mag vizes kivonatának morfin tartalma elegendő lehet a toxicus hatás 

előidézéséhez (a magok alig tartalmaznak alkaloidot, de a felületük kontaminált lehet a 
fructus porával rovarrágás, vagy a feldolgozás miatt)

 Egyesek allergiásak a mákra
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Mellékhatások (fructus)
 fogyasztása nem biztonságos, ipari gyógynövénynek tekintendő (morfin)

Gyógyszerkölcsönhatás
 nem releváns

Kontraindikáció
 nem releváns

Adagolás
 nem releváns
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Chelidonii herba et radix
Chelidonium majus (Papaveraceae) 1

Vérehulló fecskefű
Greater Celandine

Ázsiában, D-, és K-Európában, valamint É-Amerikában előforduló
növény.

A növény által adott termékek:
 radix
 herba

Kémiai komponensek
 herba: alkaloidok: kelidonin 2, berberin, koptizin
 radix: alkaloidok: keleritrin, szangvinarin

Klinikai felhasználási lehetőségek
 nagyon kevés az adat
 dyspepsia (kombinációban számos növénnyel)
 cholagogum (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 számos esetben májkárosodásokkal hozták összefüggésbe

◦ dózistól és alkalmazási időtől független megjelenés
 Localisan dermatitist okozhat

Gyógyszerkölcsönhatás
 hepatotoxicus mellékhatásokkal rendelkező gyógyszerekkel nem alkalmazható

Kontraindikáció
 terhesség, szoptatás
 májbetegségek, epeút betegségei
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Ipecacuanhae radix
Cephaelis ipecacuanha (Rubiaceae) 1

Ipecacuanha 
Ipecac

Brazília, valamint D-, és Közép-Amerika esőerdőiben őshonos
növény. Másutt termesztik.

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek
 2-3.5% alkaloidok (cefaelin, emetin 2)

Főbb hatások
 emeticum (centralis és perifériás mechanizmusok)

◦ elsőként perifériás, később centralis (kemoszenzitív trigger
zóna) receptorok stimulációja

Klinikai felhasználási lehetőségek
 expectorans, emeticum
 amoebas dysenteria

Mellékhatások
 1 év fölötti gyermekekben is használható, az adagolás betartásával
 kúraszerűen alkalmazható
 a nagy adagok mérgezéshez vezethetnek

◦ myopathia, cardiomyopathia, erős hányás (esophagus- és gyomor szakadás is 
előfordult)

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 Terhességben kontraindikált (tradicionális abortivum)
 Szoptatás alatt nincsenek biztonságossági vizsgálatok, alkalmazása kerülendő
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Adagolás
 emeticum: 30-50 ml (120-160 mg alkaloid / 100 ml)
 expectorans: 0.05 g / dosis (felnőtt), gyerekkorban jóval kevesebb

5.1.5. Triptofán eredetű alkaloidok 

Triptofán
 sikimisav útvonal eredetű aminosav, indol oldallánccal
 kinolin gyűrűrendszerré való átrendeződés is lehetséges, emiatt olyan esetben is lehet 

prekurzor, ahol más aminosavat valószínűsítenénk

Triptofán eredetű alkaloidok / egyszerű indol alkaloidok
 "biogén aminok"

◦ triptamin, N-Me-triptamin, N,N-dimetil-triptamin, szerotonin (5-HT, 5-OH-triptamin)
◦ 5-HT emlős neurotranszmitter is
◦ melatonin (emlősben cirkadián ritmus szabályozása)

◦ gramin (Hordeum vulgare, Poaceae)
◦ pszilocibin (Psilocybe mexicana, P. semilanceata és más Psilocybe spp.; Conocybe 

spp., Panaeolus, Stropharia)

Triptofán eredetű alkaloidok / béta-karbolin alkaloidok
 harman, harmin (Peganum harmala, Zygophyllaceae); eleagnin (Eleagnus angustifolia, 

Eleagnaceae)
 keto savak + triptamin kondenzációja

Triptofán eredetű alkaloidok / terpenoid indol alkaloidok
 ~ 3000 ismert
 elsősorban Apocynaceae, Loganiaceae, Rubiaceae
 extrém strukturális diverzitás
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 a tiramin az esetek döntő többségében felismerhető, ehhez egy szekoiridoid (szekologanin)
eredetű C9 vagy C10 egység kapcsolódik
◦ C9 iridoid esetében a körrel jelzett C hiányzik

 az iridoid atomjainak elrendezése alapján Corynanthe, Aspidosperma és Iboga típusokba 
sorolhatóak
◦ Corynanthe típus: 

▪ Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) alkaloidok (johimbin, ajmalicin, szerpentin, 
reszerpin)
 reszerpin: neurotranszmitter depléciót okoz, ezért antihipertenzív és enyhe 

tranquillans, de ugyanezért tartós használata súlyos depresszióhoz vezet, már 
nem alkalmazzák

▪ Strychnos alkaloidok (sztrichnin, brucin, toxiferin-1 (curare-szerű hatás))
 a molekulamérethez képest a lehető legbonyoultabb vegyületek közé tartoznak
 Trp + C2 (AcCoA eredetű) + C9 (iridoid eredetű)

◦ Aspidosperma típus:
▪ Vinca minor alkaloidok: vinkamin
▪ Catharanthus roseus alkaloidok: vindolin (vinkrisztin, vinblasztin építőeleme)

◦ Iboga típus:
▪ Catharanthus roseus alkaloidok: katarantin (vinkrisztin, vinblasztin építőeleme)
▪ Taberanthe iboga (tradicionális afrikai stimulans, pszichoaktív, mérgező) 

alkaloidok (ibogain)
◦ ellipticin és származékai, pl. 9-MeO-ellipticin (Ochrosia elliptica, Apocynaceae)
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Triptofán eredetű alkaloidok / kinolin alkaloidok
 Corynanthe C9 tipusú terpenoid indol alkaloidokból keletkeznek (sztrichtoszidinből indul a

bioszintézis)
 átrendeződés, de csak a bioszintézis végén (indol -> kinolin)
 Cinchona alkaloidok (Rubiaceae)

◦ kinin, kinidin, cinchonin, cinchonidin
◦ malária ellenes hatás (Plasmodium spp.) (elsősorban kinin)
◦ kinidin: korábban alkalmazott antiarrhytmiás szer

Triptofán eredetű alkaloidok / pirrokinolin alkaloidok
◦ kamptotechin (Camptotheca acuminata, Nyssaceae; Nothapodytes foetida, Icaniaceae; 

Merilliodendron megacarpum, Icariaceae; stb.)
▪ gyakorlatilag intakt szekoiridoid rész!
▪ daganatellenes szerek félszintézisének kiindulási anyaga (topotecan, irinotecan - 

sokkal vízoldékonyabbak)
◦ pumilozid, deoxipumilozid (Ophiorrhiza pumila, Rubiaceae)
◦ gyakorlatilag intakt szekoiridoid rész!
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5.1.6. Triptofán eredetű alkaloidokat tartalmazó drogok

Cinchonae cortex
Cinchona pubescens (Rubiaceae) 1

Kínafa-kéreg
Cinchona

Peru, Ecuador és Kolumbia területén őshonos fa.

A növény által adott termékek:
 cortex

Kémiai komponensek
 6.5 % alkaloid keverék: kinin 3, cinchonidin, cinchonin 2, kinidin 4

 cserzőanyagok
 triterpének (1)

(2)  (3)   (4)

Főbb hatások
 malária ellenes hatás (kinin)
 anti-platelet hatás (cinchonin)
 cardiovascularis hatások (kinidin)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 ipari gyógynövénynek tekintendő

◦ kinin: antimaláriás szer, lázcsillapító
◦ kinidin: antiarrhytmiás szer

Egyéb felhasználási lehetőségek
◦ ízesítésre használják ~ 80 ppm végkoncentráció megengedett az italokban

Mellékhatások, kockázatok
 csak ipari gyógynövényként alkalmazzuk
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Uncariae tomentosae radix
Uncaria tomentosa (Rubiaceae) 1

Macskakarom gyökér
Cat's claw

Közép-, és D-Amerikában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 cortex
 radix

                 (1)
Kémiai komponensek

 0.15-0.5 % alkaloid: oxindol alkaloidok:
◦ tetraciklikus alkaloidok: richnofillin2, izorichnofillin
◦ pentaciklikus alkaloidok: pteropodin, izopteropodin, mitrafillin3,

izomitrafillin
◦ több kemotípus létezik, egyesek POA, mások TOA gyártók

 triterpének (unkarinsav C, D), szterolok

Sztenderdizálás
 pentaciklikus oxindol alkaloidok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 osteoarthritis

◦ ízület merevségének csökkenése
 rheumatoid arthritis

◦ tetraciklikus alkaloidoktól mentes, pentaciklikus alkaloidokat tartalmazó kivonat

Mellékhatások, kockázatok
 kúraszerűen alkalmazható

◦ a tetraciklikus oxindol alkaloidoktól mentes kivonat tartósabb ideig is szedhető
 Általában véve jól tolerálható
 Terhességben nem használható
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5.1.7. Aminálási reakcióval bioszintetizálódó alkaloidok
 elsődlegesen nem-aminosav prekurzorokból kerülnek bioszintézisre, ún. "pszeudo-

alkaloidok"
 terpenoid vagy egyéb váz, az N-t transzaminálással aminosav adja

 koniin (Conium maculatum, Apiaceae) - zsírsav eredetű
 pinidin (Pinus spp.) - poliacetát eredetű

 efedrin és származékai (Ephedra spp.) - Phe eredetű, de csak a C atomok, az N 
transzaminálással kerül bele
◦ efedrin - bronchodilatator, orrdugulás ellenes szer (sympathomimeticum, KIR 

stimulans, gyenge alfa-, béta-adrenerg agonista, de a tároló vesiculumokban a 
noradrenalin helyett felhalmozódik)

◦ (-)-katinon (Catha edulis, Celastraceae) - Etiópiában, D-, és K-Afrikában, Jemenben 
őshonos növény, stimulans, általános jólét-érzetet okoz; pszichés dependenciát okozó 
kábítószer

◦ MMDA (metoxi-metilén-dioxi-amfetamin) - miriszticin feltételezett humán metabolitja
(Myristica fragans Myristicaceae, (szerecsendió))

kapszaicinoidok
 Capsicum annuum, Solanaceae
 fenil-alanin -> vanillin -> vanillamin + poliketid eredetű, elágazó oldallánc
 C8-C13 hosszú elágazó oldalláncok
 TRPV1 agonista (tranziens receptor potenciál vanilloid típus 1) - bár a többi agonista nem 

igazán tartalmaz vanilloid csoportot - fájdalom deszenzitizáció
 az ω-OH-származék nem csípős
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Ephedrae
herba
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5.1.8. Aminálási reakcióval bioszintetizálódó alkaloidokat tartalmazó drogok

Ephedrae herba
Ephedra distachya, E. spp. (Ephedraceae) 1

Csikófark
Ephedra
Ma Huang

Illegállis, dopping-szer. 

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek 2

 (proto)alkaloidok: efedrin, pszeudo-efedrin, fenil-
propanolamin

(1)
Főbb hatások

 gyulladáscsökkentőköhögéscsillapító, bronchodilatator
 cardiovascularis hatások:

◦ systolés, diastolés vérnyomás ↑
◦ szívfrekvencia ↑
◦ szív contractilitás ↑
◦ perifériás vasoconstrictio
◦ coronaria vasoconstrictio -> AMI
◦ refractoricus szakasz ↓ -> arrhytmia

 KIR stimulatio
 metabolikus hatások: 

◦ energiafelhasználás, thermogenesis ↑
◦ thermogenesis ↑

Klinikai felhasználási lehetőségek
 elhízás

◦ 0.9 kg / hónap, akár 6 hónapig
 az edzési teljesítményt nem javítja (gyakran ezért szedik)
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Mellékhatások, kockázatok
 a várható haszon nem éri meg a kockázatokat  
 életveszélyes, vagy tartós károsodást okozó mellékhatások fordulnak elő a használatakor: a

tartós használat vagy a nagy dózisok növelik a komoly mellékhatások kockázatát
◦ fokozott stroke és agyvérzés kockázat, hirtelen halál is előfordult

 GIT mellékhatások: szájszárazság, nausea, hányinger, szívtájéki égető érzés, hasi 
discomfort

 KIR mellékhatások (gyakori!): nyugtalanság, irritabilitás, zavartság, fejfájás, stb. 
 számos kontraindikáció (tiroid anyagcsere túlműködés, magas vérnyomás és egyéb 

cardiovascularis betegségek, stb.)

Gyógyszerkölcsönhatás
 hatásfokozódás (fokozott hypertensio és/vagy cardiovascularis mellékhatások) fordulhat 

elő stimulansokkal 
◦ koffein

Capsici fructus
Capsicum annuum, C. fructescens, C. spp. (Solanaceae) 1

Paprika termés
Capsicum

Amerikában őshonos, sokfelé termesztett növény.

A növény által adott termékek:
 fructus

Kémiai komponensek
 0.01-0.5% kapszaicinoid (kapszaicin 2, dihidro-kapszaicin,

homokapszaicin, homo-dihidro-kapszaicin, nor-dihidro-kapszaicin)
(1)

 kapszinoidokkarotinoidok
 szteroid szaponinok

Sztenderdizálás (2)
 kapszaicin
 "Scoville skála"

◦ a legnagyobb hígítás, ami még csíp
◦ kapszaicin: 16,000,000
◦ paprikák: 0-3,200,000 (Carolina Reaper, Dragon's Breath, Pepper X)
◦ ma már inkább HPLC-s vizsgálat
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Főbb hatások
 fájdalomcsillapító

◦ afferens C rostok szelektív stimulatioja = thermo-, és nociceptorok
◦ először neuron excitatio és fokozott érzékenység jön létre (égető érzés, viszketés, 

vasodilatatio)
◦ refraktorikus periódus, membrán potenciál átmeneti elveszítése, érzéketlenség
◦ többszöri alkalmazás után perzisztens desensitizatio jön létre (substance P depléció)

 GIT hatások
◦ egyes vizsgálatok szerint gastroprotektív hatás (alkohol vagy NSAID indukált gastricus

mucosa károsodás kivédése)
▪ vékony védőréteg alakul ki a gyomorfalon (AS)

◦ nagy mennyiség fogyasztása necrosist, fekélyeket, fokozott gyomorrák kockázatot 
okoz

Klinikai felhasználási lehetőségek
 külsőlegesen, elsősorban krémek vagy tapaszok formájában

◦ kúraszerűen használjuk, a hatás egy ideig megmarad a kezelés befejezése után is
 fájdalomcsillapítás

◦ rheumatoid arthritis, osteoarthritis, hátfájás, állkapocsfájdalom, psoriasis, neuropathia, 
post-herpes neuralgia, diabeticus perifériás neuropathia

Mellékhatások, kockázatok
 po. alkalmazás esetén: irritatio, epigastricus fájdalom és égő érzés, hasmenés, böfögés; 

izzadás, bőr kivörösödése a fejen és a nyakon, könnyezés, fejfájás, orrfolyás
 localis alkalmazás esetén: viszketés, égő érzés, oedema
 extrém irritáló a nyálkahártyákra (szem)

◦ oleoresin (kapszaicin-tartalmú olajos kivonat) -> önvédelmi spray-k
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5.1.9. Purin alkaloidok
 koffein, teobromin, teofillin

◦ korlátozott elterjedés a növényvilágban
◦ koffein: elfogadott, széles körben fogyasztott stimulans; teofillin: hörgőtágító 

gyógyszer
◦ primer metabolizmus elemeiből kerül bioszintézisre

▪ glicin: C2N, a többi szén HCO3
- vagy HCOO- eredetű

▪ a további N-ek Glu és Asp eredetűek
▪ metiláció után a bioszintézisük elválik az általános nukleotid bioszintézis úttól

 szaxitoxin
◦ redukált purin váz
◦ bioszintetikusan nem rokona a növényi purin alkaloidoknak
◦ a gyűrűrendszer jelentős része Arg eredetű, ehhez acetát és Met eredetű C1 egységek 

jönnek
◦ gyorsan ható neurotoxin (Na+ csatorna gátlószer)
◦ számos kagylóban előfordul, de azok csak kumulálják, igazából az általuk elfogyasztott

Dinoflagellata planktonok termelik

 tetrodotoxin
◦ Arg prekurzor + terpenoid elem
◦ Tetrodon spp. (gömbhal, fugu)
◦ gyorsan ható neurotoxin (Na+ csatorna gátlószer)

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

117



5.1.10. Purin alkaloidokat tartalmazó drogok

Symphyti radix
Symphytum officinale (Boraginaceae) 1

Fekete nadálytő
Comfrey

Európában, Ázsiában és É-Amerikában is előforduló növény

A növény által adott termékek:
 radix, rhizoma

Kémiai komponensek
 purin metabolit: allantoin 2

 pirrolizidin alkaloidok (szimfitin 3)

Farmakokinetika
 a pirrolizidin alkaloidok a bőrön át is jól felszívódnak

Sztenderdizálás
 allantoin (pl. 0.2-0.5%)
 pirrolizidin alkaloidok (pl. < 0.35 ppm)

Főbb hatások
 hepatotoxicitás (pirrolizidin alkaloidok)

◦ a ametabolizáció során hepatotoxicus vegyületek keletkeznek – GSH depléció
▪ csak a Δ1,2-telítetlen vegyületekből jön létre toxicus intermedier (pirrol-

származékok)
◦ veno-okkluzív betegség, májnecrosis

 gyulladáscsökkentő hatás, sebgyógyító hatás (vsz. allantoin)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hátfájás , osteoarthritis, rándulások, zúzódások (tradicionális felhasználás

Mellékhatások
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 localisan, megfelelően, rövid ideig használható (< 6 hét, max. 100 µg alkaloid / nap)
◦ csak PA-tartalomra vizsgált terméket alkalmazzunk!

 Nagy adagokban és/vagy tartósan nem használható (pirrolizidin alkaloidok)
 po. hepatotoxicus, pneumotoxicus és carcinogén (pirrolizidin alkaloidok)
 egyéb mellékhatások: bőrreakciók, iszketés, kiütés, eczema előfordulhat

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
 terhesség, szoptatás

Guarana
Paullinia cupana (Sapindaceae) 1

Guarana
Guarana

D-Amerika esőerdőiben őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 semen

Kémiai komponensek
 3.6-8 % koffein 2, <0.2% teofillin, teobromin

 proantocianidinek, katechin, epikatechin

Sztenderdizálás

 koffein

Klinikai felhasználási lehetőségek
 koffein hatásai relevánsak – lsd. Coffeae semen ill. Theae folium

 (2)
Mellékhatások

 lsd. koffein
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5.2. Nem-proteinogén aminosavakat tartalmazó drogok

Trigonellae foeni-graeci semen
Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) 1

Görögszéna-mag
Fenugreek

A Mediterráneumban őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 semen

Kémiai komponensek 
 nem-proteinogén aminosav: 4-OH-izoleucin 2

 poliszaharid: galaktomannán (élelmi rost)
 furosztanol glikozidok: trigofönozidok (dioszgenin glikozidok) 3

 alkaloid: trigonellin 4

 aromáért felelős komponens: szotolon

     
    (2) (3) (4)

Sztenderdizálás
 galaktomannán (pl. 85% ~, 1:1 arányban Gal és Man)
 szaponin-glikozidok (pl. min. 50% total szaponin-glikozid, vagy 40% furosztanol glikozid)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 étvágytalanság, dyspepsia
 diabetes

◦ Glc tolerancia ↑, éhgyomri Glc ↓, étkezés utáni Glc ↓, 24 órás vizelet Glc ↓, HbA1c 
↓

◦ 5-100 g / nap, akár tartósan (évekig)
◦ a kis adagok nem változtatják az étkezés utáni Glc szintet
◦ liszt formájában bekeverve is

 dysmenorrhoea
◦ fájdalom csökkenése, gyógyszerigény csökkenése
◦ ciklus-függő adagolás

 galactogogum (tradicionális felhasználás)
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Mellékhatások
 általában jól tolerált
 Medicinális mennyiségben való adagoláskor előfordulhat hasmenés, dyspepsia, hasi 

feszülés, hányinger, puffadás (főleg éhgyomorra való fogyasztás esetén)
 valószínűsíthető fertilitáscsökkentő hatású, állatkísérletek alapján (500-1000 mg kivonat / 

ttkg) - emberben valószerűtlen ekkora adagok beadása

Gyógyszerkölcsönhatás
 fokozott hypoglycaemia kockázat antidiabeticumokkal együtt szedve (hatásfokozódás)

Kontraindikáció
 Terhességben az étkezésit meghaladó adagokban nem ajánlott
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Allii sativi bulbus 
Allium sativum (Alliaceae / Liliaceae) 1

Fokhagyma
Garlic

A világon mindenütt termesztett, talán Szibériában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 bulbus

Kémiai komponensek
 ~ 1% FW alliin 2 (S-allil-cisztein-szulfoxid) – alliináz → allicin3

(diallil-tioszulfinát) → számos bomlástermék
 további nem proteinogén aminosavak:

◦ S-propil-cisztein-szulfoxid (PCSO)
◦ S-metil-cisztein-szulfoxid (MCSO) 

→ allil-metán-tioszulfinát, metil metánetioszulfinát
(1)

 bomlástermékek:
◦ diallil-szulfidok (~-szulfid, ~-diszulfid, ~-triszulfid, ~-tetraszulfid)
◦ E-, Z- ajoén 4

◦ tiopropanal S-oxid (elsősorban ez felelős a könnyfakasztó hatásért)

(2) (3) (4)
 ! a macerációs eljárások inaktiválják az enzimet
 ! a liofilezett termékekben nincs allicin
 öregített kivonat (AGE = aged garlic extract) – egyéb kéntartalmú vegyületek szintjének 

csökkentése céljából (kevesebb szag)
 a különféle bomlástermékek más-más termékekre jellemzőek:

◦ kivonatok: ajoének
◦ AGE: S-allil-cisztein, S-allil-merkaptocisztein
◦ fokhagymaolaj: diallil-diszulfid, dimetil-triszulfid

Sztenderdizálás
 fokhagymapor: tipikusan allicinre (2.5-13 mg / g szárított por nagyságrendben)
 fokhagymaolaj: 0.8% allicin
 kivonatok: ~ 1 % allicin
 AGE: S-allil-ciszteinre sztenderdizált (1 g nyers fokhagyma → 380 mg AGE ~ 1 mg S-

allil-cisztein)

Klinikai felhasználási lehetőségek

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

122



 Atherosclerosis és cardiovascularis betegségek progresszióját lassítja
 hyperlipidaemia

◦ van számos ellentmondó vizsgálat is (pozitív és negatív MA-k is)
◦ nagyban függ a hatás a preparátumtól

 diabetes mellitus
◦ 1.7 mg/L éhgyomri Glc csökkenés
◦ vannak ellentmondó vizsgálatok is
◦ a fokhagyma + metformin kombináció jóval hatásosabb, mint a metformin magába

 hypertensio
◦ enyhe hatás – 3-5 Hgmm

Mellékhatások
 jól tolerálható, akár évekig alkalmazható, normál adagolásban
 localisan kúraszerűen alkalmazható, készítmények formájában
 Általánosan előforduló mellékhatások: rossz szájszag és testszag, nausea, GIT tünetek
 localisan irritatio, dermatitis, urticaria előfordul (nyers fokhagyma nagyobb eséllyel váltja 

ki)

Kontraindikáció
 Terhességben medicinális adagok fogyasztása kerülendő

◦ klinikai vizsgálatokban napi 800 mg / nap a harmadik trimeszterben nem jár adverz 
hatással

 véralvadási zavarok; műtétek előtt óvatosságból felfüggesztendő 2 héttel (vérzési idő, 
inhalációs narkotikumok metabolizációja)
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5.3. Cianogén glikozidok

 hidrolíziskor HCN-t felszabadító vegyületek
 eltérő kompartmentben tárolt aktivátor enzim: β-glikozidáz
 toxicitásuk nagyban függ attól, hogy az aktivátor enzimet is elfogyasztjuk-e

 viszonylag elterjedtek, taxonómiailag előfordulásuk sporadikus
 számos aminosavból keletkezhetnek:

◦ Tyr -> dhurrin (Sorghum bicolor, Poaceae; Triglochin maritima, Juncaginaceae), 
taxifillin

◦ Phe -> prunaszin, szambunigrin (Sambucus nigra, Caprifoliaceae), amigdalin (Prunus 
spp.)

◦ Val -> linamarin (Linum usitatissimum, Linaceae; tápióka (Manihot esculenta) - ehető, 
de hosszú ideig kell főzni)

◦ Ile -> lotausztralin (Linum usitatissimum, Linaceae)
◦ Leu -> heterodendrin, stb.
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5.4. Glükozinolátok

 számos tulajdonság közös a cianogén glikozidokkal
◦ glikozidok (tioglikozidok ebben az esetben)
◦ aktiváló enzim ugyanúgy elhidrolizálja a glikozid-kötést: mirozináz (tioglikozidáz)
◦ a bioszintézis kezdeti szakasza (E-aldoximig) ugyanaz

 a mirozináz aktiváció után instabil intermedier keletkezik, amely spontán átrendeződik, 
alapértelmezésben izotiocianátokká

 a 2-OH- izotiocianátok spontán módon átrendeződnek ciklikus vegyületekké (progoitrin ->
[ITC] -> goitrin)

 alternatív termékek lehetnek nitrilek, tiocianátok, vagy epitionitril
 Brassicaceae, Capparidaceae, Euphorbiaceae, Euphorbiaceae, Phytolaccaceae, Resedaceae,

Tropaeolaceae
 nagyon sok alosztály, az oldallánc függvényében

◦ Phe -> benzil-glükozinolát (Tropaeolum majus)
◦ Tyr -> szinalbin (Sinapis alba)
◦ Trp -> glükobrasszicin (Brassica oleracea subsp. italica, brokkoli)

 módosított aminosavak is gyakran előfordulnak, mint kiindulási aminosavak
◦ Met -> homometionin -> szinigrin (Sinapis niger)
◦ Phe -> homofenilalainin -> glükonaszturciin (Armoracia rusticana, Nasturtium 

officinale)

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

125



EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

126



EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

127



5.5. Peptidek
 a peptidek és fehérjék jóval változatosabb aminosavakból épülnek fel, mint az alkaloidok
 bioaktívak lehetnek: változatos farmakológiai támadáspontok
 peptidek: riboszómális vagy nem-riboszómális bioszintézis létezik
 emlős bioaktív peptidek:

◦ inzulin, glukagon, kalcitonin, thyrotrophin-releasing hormon (TRH), LH-RH, 
szomatosztatin (növekedési hormon-release gátló hormon, GHRIH), kortikotropin 
releasing hormon (CRH), kortikotropin (ACTH), növekedési hormon (GH), prolaktin, 
gonadotropinok (FSH, LH), oxitocin, vazopresszin, stb.

◦ interferonok (IFN α, β, γ)
◦ opioid peptidek

▪ enkefalinok (Met-enkefalin, Leu-enkefalin), endorfinok, dinorfinok

Riboszómális peptid-toxinok
 gyilkos galóca (Amanita phalloides)

◦ phalloidin, phallotoxin, α-amanitin, amatoxin
◦ amatoxinok

▪ ~ 5-7 mg halálos
▪ protein bioszintézis gátló hatás
▪ hepatocita membrán károsodás, májsejtek enzimjei a véráramba kerülnek
▪ bél-, és gyomor irreverzibilis károsodása, laesio-i
▪ 4-OH-aminosav (Ile), biciklusos szerkezet (Cys-S-Trp)
▪ riboszómális eredet, a fehérjéből proteáz vágja ki a toxinokat

 ricin
◦ ricinus (Ricinus communis)
◦ 1 mg / g a magban, a fehérje-tartalom ~ 5%-a
◦ riboszóma-inaktiváló polipeptid (RIP) toxinok közé tartozik
◦ két polipeptid lánc van: A a toxikus összetevő, B segíti bejutni a sejt belsejébe
◦ extrém potens toxin: feltételezik, hogy egy molekula képes végezni egy sejttel
◦ hasonló toxinok: 

▪ trikoszantin - Abrus precatorius (Fabaceae)
▪ viszkumin - Viscum album (Loranthaceae)
▪ cinnamomin - Cinnamomum camphora (Lauraceae)
▪ Trichosanthes kirilowii (Cucurbitaceae) - egy láncú

 botulinum toxin
◦ Clostridium botulinum (Gram-pozitív, anaerob baktérium)
◦ az emberre legtoxikusabb anyagok között van (1 g ~ 50 millió emberrel tudna végezni)
◦ az ételmérgezést szinte mindig rosszul sterilizált hal/húskonzerv okozza, amit nyersen 

fogyasztanak el
◦ Ca2+-függő acetil-kolin release gátlása a neuromuscularis junctioban
◦ sokféle alvariáns van, emberre egyértelműen toxikus az A, B, E, F változat, egy vonal 

egy típust szokott termelni
◦ az A tipusú toxint alkalmazzák ng mennyiségben a nem akaratlagos izomösszehúzódás

kezelésére (arcplasztika); mivel néhány hónap alatt újra felépül a neuromuscularis 
junctio, a kezelés reverzibilis/ismételendő
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◦ a fentiek keveréke ellen létezik antitoxin
◦ tetanusz toxinhoz nagyon hasonlít

 konotoxinok
◦ Conus spp. (kúpcsiga)
◦ neuralis ioncsatornák a targetek
◦ zikonotid: törzskönyvezett gyógyszer, feszütlségfüggő Ca2+-csatorna blokkoló 

fájdalomcsillapító, nem opiát-szerű hatások
 kígyómérgek

◦ enzimek:
▪ hialuronidáz (komponensek terjedését elősegítendő)
▪ hirdolitikus enzimek a préda szöveteinek emésztésére

 peptidázok, foszfodiészterázok, foszfolipázok, ribonukleázok, 
deoxiribonukelázok

▪ acetil-kolin észteráz
◦ polipeptid toxinok

▪ neurotoxinok (kuráre-szerű hatás - nAChR) - mamba fajok (Dendroaspis), kobra 
fajok (Naja)
 Ca2+ csatorna blokkoló hatás, Ach release fokozása az idegvégződésekből

▪ kardiotoxinok - kobra fajok (Naja, Hemachatus)
 gila méreg

◦ gila (Heloderma suspectum) - DNy-USA, Mexikó területén élő toxintermelő gyík
◦ számos peptid toxint tartalmazó nyál, pl. exendin-4 - glukagon-szerű peptid-1-hez 

hasonló szerkezet
◦ gyógyszerként is alkalmazzák (exenatid)
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Nem-riboszómális peptidek
 a szokatlan (poszttranszlációs módosítással sem létrehozható) aminosavakat tartalmazó 

peptidek így készülnek
 nem-riboszómális peptid szintázok gyártják őket, amelyek modulárisak, mint az I. tipusú 

poliketid szintázok
◦ gyakran tartalmaznak D-aminosavakat (epimerizáló domain, nem kívülről kerül 

bevonásra a D-aminosav)
◦ gyakori a metilezés (metiláló domain) - proteolízis ellenes védelem
◦ redox változások

 tirotricin (Bacillus brevis) - polipeptid antibiotikum keverék 
◦ gramicidinek + tirocidinek

 bacitracinok (Bacillus licheniformis, B. subtilis)
 kapreomicin (Streptomyces capreolus)
 polimixinek (Bacillus spp.) - antibiotikum
 daptomicin (Streptomycin roseosporus) - antibiotikum
 ciklosporin A - immunszuppresszáns
 vankomicin (Amycolatopsis orientalis = Streptomyces orientalis) - glikopeptid 

antibiotikum, poliketid eredetű elemek (3,5-dihidroxi-fenilglicin) is beépülnek
 teicoplanin (Actinoplanes teichomyceticus)
 bleomicin (Streptomyces verticillus) - glikopeptid antibiotikum keverék 

◦ ~ A2, ~ B2

 streptograminok (~ A = virginiamicin, Streptomyces virginiae), antibiotikumok, poliketid-
polipeptid hibridek vagy polipeptidek

 daktinomicin (aktinomicin D) (Streptomyces parvullus) - citotoxikus ágens

Módosított peptidek
 penicillinek, kefalosporinok és más β-laktám antibiotikumok

◦ klavulánsav

5.6. Enzimek
 kimotripszin (szarvasmarha pancreas), proteáz: cataracta eltávolításnál
 papain (Carica papaya), proteáz: kontaktlencse tisztítás, húspuhítás
 pepszin (sertés gyomor), proteáz: emésztést elősegítő szer 

 streptokináz (Streptococcus mutans), protelitikussá válik plazminogén jelenlétében; vénás 
trombózis és tüdőembólia kezelése

 urokináz (vizelet, vesekultúra), plazminogént plazminná aktiválja; vénás trombózis és 
tüdőembólia kezelése, thrombolysis a szemben, stb.

 aszparagináz (Erwinia chrysanthemi (Enterobacteriaceae)); L-aszparagin bontása; akut 
lymphoblasztos lekaemia kezelése
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6. Fenolos poliketidek

Antrakinonok

 1,8 mindig -OH  
 6 gyakran –OH
 3 : -CH3 (vagy annak oxidált formája:           -CH2OH, -

COOH)

 Hashajtóak (fokozzák a vastagbél-perisztaltikát)
 A hatást az aglikonok fejtik ki

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

132



Floroglucin-származékok
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6.1. Antrakinon-tartalmú növények

Frangulae cortex
Frangula alnus (Rhamnaceae) 1

Kutyabenge-kéreg
Adler buckthorn

A mérsékelt égövben elterjedt bokor.

A növény által adott termékek:
 cortex

(1)
Kémiai komponensek

 ~6% antrakinon glikozid (frangulin A 2 -B, glükofrangulin A-B,
stb. aglikon: Frangulaemodin)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hashajtó (bélfalizgató), kúraszerűen alkalmazható

Mellékhatások
 csak a megfelelő korú kérget szabad fogyasztani
 a javasolt adagot és a kúraszerű alkalmazás időtartamát (max. 6-10 nap) nem szabad 

túllépni
◦ a tartós használat GIT epithelium károsodást okoz (pseudomelanosis coli) - egyes 

források szerint ez fokozott daganat kockázattal jár, mások szerint nem
 nagyobb adagokban hányinger, hányás, hasi görcsök előfordulhatnak
 a vizeletet vörösesre színezheti -> laboratóriumi teszteket zavarhatja de ártalmatlan

Gyógyszerkölcsönhatás
 K+ depléciót okoz -> digoxin, K+-ürítő diureticumok mellékhatásait fokozhatja
 csökkentheti gyógyszerek felszívódását (hasmenés)

Kontraindikáció
 gyerekkor, terhesség, szoptatás (megjelennek az anyatejben a metabolitok)
 bélelzáródás, szűkület, vagy bármilyen tisztázatlan eredetű hasi fájdalom
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Sennae folium, Sennae fructus
Cassia angustifolia (syn. Senna alexandria)
Szennalevél

Afrikában, Indiában és Ázsiában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 folium
 fructus

Kémiai komponensek
(1)

 diantron glikozidok (szennozidok, pl. szennozid A 2)
 a levél erősebb hatású a termésnél

Farmakokinetika
 a szennozidok prodrug-ok, a vastagbél bakteriális enzimjei

szabadítják fel az aktív formát (béta-glikozidáz)
 számos faj képes a bontásra: Bifidobacterium spp., Eubacterium spp.,

Clostridium spp., Lactobacillus spp.
 8-10 órával a bevitel után hatásosak

(2)
Főbb hatások

 stimulans hashajtó, a folyadék secretio-t indukálja

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hashajtó

Mellékhatások
 hosszú ideig, nagy adagban, vagy gyakran alkalmazva laxativum hozzászokás és 

pseudomelanosis coli kialakulásához, elektrolit abnormalitásokhoz (K+ vesztés) okoz
 előfordul hasi fájdalom, diszkomfort, puffadás, émelygés, hirtelen székelési inger; krónikus

használata 
 a vizeletet vörösesre színezheti (labortesztek!)

Gyógyszerkölcsönhatás
 csökkenti egyes gyógyszerek felszívódását a tranzitidő csökkentésével

Kontraindikáció
 terhesség
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Rhei rhizoma
Rheum palmatum, R. officinale, R. rhaponticum
(Polygonaceae) 1

Rebarbara
Rhubarb

A növény által adott termékek:
 radix, rhizoma
 (levélnyél)

Kémiai komponensek (1)
 2-5% antrakinon glikozidok: krizofanol 2, aloe-emodin, emodin, rein,

stb.
 sztilbének: raponticin, dezoxiraponticin (aglikon: rapontigenin)
 cserzőanyagok
 Ca-oxalát

(2)
Főbb hatások

 hasfogó hatás lehet kis dózisban (cserzőanyagok)
 laxativum (antrakinon glikozidok) - lehetséges fogyasztó hatás

Klinikai felhasználási lehetőségek
 bélfalizgató laxans

Mellékhatások
 Előfordulhat görcsös GIT diszkomfort, hányinger, hányás, hasi fájdalom, uterus 

összehúzódás
 a krónikus alkalmazás az alábbi mellékhatásokat okozhatja:

◦ elektrolit (főleg K+) vesztés
◦ GIT motilitás csökkenés, pseudomelanosis coli

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatív, nincsenek adatok
 K+ depléciót okoz -> digoxin, K+-ürítő diureticumok mellékhatásait fokozhatja
 csökkentheti gyógyszerek felszívódását (hasmenés)

Kontraindikáció
 terhességben és szoptatás alatt valószínűleg nem biztonságos (mint a bélfalizgató hashajtók

általában)
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Hyperici herba
Hypericum perforatum (Hypericaceae) 1

Orbáncfű
St. John's wort

Európában őshonos, de sokfelé élő növény. 

A növény által adott termékek:
 herba

(1)

 Kémiai komponenseknaftodiantronok (hipericin 2)
 floroglucinol származékok (hiperforin 3, adhiperforin) - ezek a fő

hatóanyagok
 flavonoidok

Sztenderdizálás

 hipericin vagy hiperforin
 Lichtwer LI 160: 0.3% hipericin
 ZE 117: 0.2% hipericin
 WS 5572: 5% hiperforin
 WS 5570: 3-6% hiperforin

Főbb hatások
 antidepresszáns

◦ 5HT, dopamin és noradrenalin hatásait modulálja
 gyógyszer metabolizmus (hiperforin)

◦ CYP3A4 induktor
▪ akár 2x enzim aktivitás
▪ pregnán X receptorhoz való kötődés (PXR)
▪ nőkben kifejezettebb

◦ CYP1A2 és CYP2C9 indukció
◦ CYP2D6-ra nincs hatással
◦ P-glikoprotein (multi-drug resitance 1 (MDR-1)) drug transporter induktor

Klinikai felhasználási lehetőségek
 depresszió

◦ hatásosság ~ triciklusos antidepresszánsok, SSRI-k
◦ hangulat ↑, szorongás ↓, szomatikus tünetek ↓, insomnia ↓
◦ enyhe és komoly depresszióban is

 menopausa tünetek mérséklése
◦ hőhullámok frekvenciája, intenzitása ↓
◦ javuló alvásminőség
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◦ kombináció is előfordul: + Cimicifugae rhizoma
 sebgyógyulás (külsőleg), varosodás csökkenése

Mellékhatások
 általában nagyon jól tolerálható
 a TCA vagy SSRI antidepresszánsoktól jobban tolerálható (mellékhatások incidenciája a 

placebóéhoz hasonló (CT))
◦ szexuális diszfunkció előfordul (de jóval ritkábban, mint SSRI-okkal)

 fotoszenzitizációt, photodermatitis-t okozhat
◦ nagy adagban gyakori mellékhatás
◦ világosabb bőrű emberekben komolyabb probléma

Gyógyszerkölcsönhatás
 farmakokinetikai gyógyszerinterakciók - CYP3A4 induktor - csökkenti számos gyógyszer

vérszintjét - CYP3A4 szubsztrátokat és P-glikoprotein szubsztrátokat nem szabad szedni 
◦ alprazolam
◦ clopidogrel - növeli az aktivitását (CYP3A4 függő prodrug)
◦ kontraceptívumok -15% vérszint -> nemkívánt terhesség kockázata ↑, irreguláris vagy 

köztes vérzés
◦ cyclosporin -30-70% vérszint -> akut transzplant kilökődés jöhet létre!
◦ digoxin - csökkenti a vérszintet
◦ docetaxel (citosztatikum) - csökkenti a vérszintet
◦ irinotecan (citosztatikum)
◦ ketamin - csökkenti a vérszintet -> csökkenti a fájdalomcsillapító hatását
◦ nem-nukleozid reverz transzkriptáz gátlók (pl. nevirapin) -> terápiás hatás elmaradását 

okozza
◦ omeprazol
◦ oxikodon
◦ fenitoin
◦ proteáz gátló antiviralis szerek (pl. indinavir) -> terápiás hatás elmaradását okozza
◦ tacrolimus
◦ vorikonazol
◦ warfarin

 fenfluramin - fokozott szerotonin-szindróma szerű tünetek kockázata
 fotoszenzitizációt okozó gyógyszerek
 antidepresszánsok (együtthasználat esetén szerotoninerg mellékhatások fokozódása)

Kontraindikáció
 műtétek előtt felfüggesztendő
 terhességben nem alkalmazható (AS alapján teratogén)
 szoptatás alatt nem alkalmazható
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6.2. Floroglucin-származékokat tartalmazó drogok

Lupuli flos
Humulus lupulus (Cannabaceae) 1

Komló toboz
Hops

Eurázsiában és É-Amerika mérsékelt övi területein őshonos
kúszónövény.

A növény által adott termékek:
 flos (strobulus) (nőivarú virág)

Kémiai komponensek
 prenilált floroglucinol származékok (lupulon 1, humulon, izohumulonok) és 

bomlástermékeik (akár 0.15% 2-metil-3-butén-2-ol 2)a  2-metil-3-butén-2-ol tárolás során 
keletkezik, 2 évig szobahőmérsékleten tárolt drogban van jelen jelentős mennyiségben

 prenilált kalkonok (xantohumol 3)
 prenilált flavonoidok (izoxantohumol, 8-prenil-naringenin)

(1) (3) (2)

Főbb hatások
 lehetséges kemopreventív hatás (xantohumol) – II. Fázis indukció + I. Fázis gátlás
 hormonalis hatások (izoxantohumol, 8-prenil-naringenin)

◦ gyenge ösztrogén hatás (~genisztein) – alfa és béta ösztrogén receptorokhoz is kötődik
◦ aromatáz gátlás (IV) (kalkonok: 8-prenil-naringenin, izoxantohumol)

 sedativum, hypnoticum (AS) (alfa-keserűsavak, béta-keserűsavak, 2-metil-3-butén-2-ol)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 szinte csak kombinációban vizsgálták
 insomnia, alvászavarok
 vaginalis atrophia (kombinációban, előzetes eredmények)

Mellékhatások
 terhességben kontraindikált (feltételezett hormon hatások)
 leggyakoribb mellékhatások (elméletileg): zavartság, sedatio
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 allergiás reakciókat okozhat

Gyógyszerkölcsönhatás
 más sedativumokkal hatásfokozódás (csökkent figyelem és kognitív teljesítmény) - 

elsősorban spekulatív

Kontraindikáció
 terhesség és szoptatás alatt medicinális mennyiségben nem ajánlott biztonságossági 

vizsgálatok hiányában
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7. Simikisav eredetű fenolos anyagok

 Nehezen definiálható, hatalmas variabilitású vegyületcsalád

 Fenolos anyagoknak tekinthetőek különböző bioszintetikus útvonalaknak termékei
 Közös kémiai vonás: fenolos –OH, (-OCH3, -O-Glc formában is!) stb.

◦ Más bioszintetikus úton keletkező vegyületekben is lehet ilyen! (morfin, timol)

 Sok közülük könnyen oxidálódik (sokuk antioxidáns)
 Gyengén savas karakterűek
 Metiláltságuk, glikoziláltságuk fokától függően vízben, ill. különböző apolaritású szerves 

oldószerekben (EtOH, aceton, EtOAc) oldódnak jól

 Sikimisav-útvonal – pl. galluszsav és származékai, fahéjsavszárm., benzoesavszárm., 
lignánok, kumarinok, naftokinonok, egyszerű fenolos anyagok, egyéb C6C3 vegyületek

 Poliketid-útvonal – pl. antarkinonok, floroglucin-származékok [és más, nem fenoloid 
jellegű vegyületek!]

 Poliketid + sikimisav útvonal – pl. flavonoidok
 Poliketid + terpenoid – pl. kannabinoidok
 Sikimisav + terpenoid – pl. furano-, és piranokuamrinok
 Sikimisav + poliketid + terpenoid – pl. prenil (+DMAPP) flavonoidok
 Szűkebb (bioszintetikus) értelemben fenoloidokként a (legalább részben) sikimsav-

útvonalon keletkező termékekre utalunk.

Sikimisav-útvonal
 út aromás vegyületekhez (akárcsak a poliketid útvonal)

◦ Tyr, Phe, Trp
 mikroorganizmusokban és növényekben aktív, állatokban nem
 a sikimisavat jóval azelőtt izolálták egy Illicium spp.-ből (japánul "sikimi"), mielőtt 

rájöttek volna az anyagcserében betöltött központi szerepére
 C6C3, C6C2, C6C1 építőelemek
 viszonylag egyszerűnek látszó reakciók is igen komplexek lehetnek enzimatikus szinten
 más élőlényekben más mechanizmussal játszódhat le ugyanaz a reakció

◦ pl. korizminsav bioszintézis: baktériumokban külön enzimek sora, növényekben 
kétfunkciós dehidrokináz-sikimát dehidrogenáz, gombákban sokfunkciós enzim-
komplex

 tipikus hidroxilációs mintázat:
◦ 4-OH; 3,4-OH; 3,4,5-OH
◦ alapvetően eltér a meta hidroxilációs mintázattól, ami a poliketidekre jellemző

 Tyr/Phe irányban is több útvonal létezhet egy organizmuson belül
 állatokban nincs ez az útvonal, így Phe -> Tyr átalakítás létezik
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7.1. Fahéjsavak és fahéj-alkoholok (egyszerű fenilpropanoidok)

 C6C3 építőelem
 nagyon sok bioszintetikus vegyületcsalád kiindulópontja
 PAL: phenylalanine ammonia lyase (- NH3)
 A további metabolitok oxidációval / metilációval keletkeznek (4-OH; 3,4-OH; 3,4,5-OH)
 Fahéj-alkoholok:

◦ p-kumaroil alkohol (4-OH-cinnamil alkohol), koniferil alkohol (3-OCH3,4-OH-
cinnamil alkohol), szinápil alkohol (3,5-OCH3,4-OH-cinnamil alkohol)

◦ lignánok és ligninek bioszintézisének kiinduló vegyületei
 fahéjsavak: gyakran észter formában fordulnak elő

◦ klorogénsav (5-O-kaffeoil-kínasav)
◦ rozmaringsav (kaffeoil-3,4-dihidroxifenil-tejsav)
◦ 1-O-szinápoil-glükóz
◦ szinápin (kaffeoil-kolin)

 szabad formában, alacsony oxidáltsági fok mellett illóolaj-komponensek, glikozidikusan 
kristályos anyagok

Fenilpropánok
 többnyire illóolaj komponensek
 Lauraceae, Apiaceae, Myristicaceae
 cinnamil acetát, fahéjaldehid: Cinnamomum zeylanicum
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 eugenol: Syzygium aromaticum
 miriszticin: Myristica fragans
 anetol: Pimpinella anisum, Illicium verum, Foeniculum vulgare
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7.2. Egyszerű fenilpropanoidokat tartalmazó drogok

Anisi (vulgaris) fructus
Pimpinella anisum (Apiaceae)
Ánizs
Anise

(1)
A K-Mediterráneumban őshonos, az ókor óta gyógynövényként alkalmazott növény.

A növény által adott termékek:
 fructus

Kémiai komponensek (2)

 2-6% illóolaj:
◦ fenil-propanoidok: transz-anetol 1, metail-kavikol (esztragol), ánizsaldehid 2

◦ monoterpének
◦ szeszkviterpének

 poliacetilének
 flavonoidok (főleg flavonoid monoglükozidok)
 kumarinok
 fahéjsav-származékok (3-kaffeoil-kínasav, stb.)
 zsíros olaj

Klinikai felhasználási lehetőségek
 simaizomgörcs oldó, carminativum (tradicionális felhasználás)
 légúti megbetegedések, expectorans (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 A tiszta illóolajat nem szabad po. alkalmazni
 Krónikus expozíció esetén előfordulhat contact dermatitis, rhinitis, asztma
 az anetol tartósan és/vagy nagy mennyiségben fogyasztva hepatotoxicus, gyenge mutagén 

és citotoxicus hatását is leírták

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
 terhességben nem (tradicionális abortifaciens)
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Foeniculi fructus
Foeniculum vulgare (Apiaceae) 1

Édeskömény
Fennel

A Mediterráneum déli részén őshonos növény, de számos helyen vadon
előfordul.

A növény által adott termékek:
 fructus

Kémiai komponensek
(1)

 2-6% illóolaj (50-70% transz-anetol 2, 20% fenchon 3, stb.)
 fahéjsav-származékok (kaffeoil-kínasav-származékok)
 zsíros olaj
 furanokumarinok (bergaptén, pszolárén, marmezin, xantotoxin)

(3)        (2) 
Klinikai felhasználási lehetőségek

 emésztési rendellenességek, carminativum, colica (tradicionális felhasználás, előzetes 
adatok kombinációs termékekkel)

Mellékhatások
 A tiszta illóolaj erősen irritál, garatgörcsöket, KIR izgalmat okoz
 A mellékhatások ritkák, néha előfordulnak allergiás reakciók és irritatio (atopias 

dermatitis, photosensitivitas; keresztreakció: zeller, répa (Apiaceae)), GIT diszkomfort

Kontraindikáció
 potenciális ösztrogén, így terhességben alatt történő alkalmazása kerülendő
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Caryophylli flos
Syzygium aromaticum (Myrtaceae) 1

Szegfűszeg
Clove

Madagaszkáron és néhány környékbeli szigeten honos fa. A drog a még ki
nem nyílt virág.

A növény által adott termékek:
 flos

Kémiai komponensek
 14-20% illóolaj

(1)
◦ 70-90% eugenol 2, 2-17% eugenil-acetát

5-12% béta-kariofillén 3

Klinikai felhasználási lehetőségek
 külsőleges felhasználás, antimikrobiális gyulladáscsökkentő,

szájvizekben (tradicionális felhasználás, kezdeti klinikai
eredmények)

 anaestheticum (főleg eugenol, kevés eredmény)
 rovar-repellens

(2)  (3)
Mellékhatások

 az illóolajat localisan, rövid távon alkalmazzuk
 az illóolaj po. nem fogyasztható
 Localis alkalmazás során általában jól tolerált; előfordulhat: 

◦ szájüregi alkalmazás esetén: nyálkahártya irrtáció, krónikus fogyasztás esetén 
ínykárosodás

◦ bőrön alkalmazva: contact dermatitis
 Terhességben és szoptatás alatt történő, medicinális mennyiségek alkalmazása kapcsán 

nincsenek adatok - kerülendő
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Cinnamomi cortex
Cinnamomum cassia, C. aromaticum (Lauraceae) 1

Fahéj
Cinnamon (Cassia fahéj)

DK-Ázsiában őshonos fa.

A növény által adott termékek:
 cortex

Kémiai komponensek
 illóolaj: fenil-propanoidok: fahéjaldehid (67-83%) 2            (1)
 procianidinek (B1-2,5 A2) és glükozidjaik
 0.004-1.2% kumarin

Klinikai felhasználási lehetőségek
 diabetes (előzetes eredmények)
 dyspepsia és rokon kórképek

(2)
Mellékhatások, kockázatok

 illóolaja localisan, rövid távon alkalmazható
 Általában jól tolerált, ritka esetekben előfordul allergiás bőrreakció (perubalzsammal 

szembeni allergia esetén kerülendő)
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok
 antidiabeticumokkal elméletileg lehetséges hatásfokozódás - óvatosság indokolt
 Terhességben és szoptatás alatt történő alkalmazása kapcsán nincsenek adatok - kerülendő 

a medicinális mennyiség
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7.3. Ligninek, lignánok
 n × C6C3 építőelem = lignin

◦ erősítő anyag a növényi sejtfalban, a cellulóz szálak mátrixaként szolgál
◦ nyitvatermők főleg koniferil-alkoholból, a kétszikűek koniferil és szinápil alkoholból, 

az egyszikűek mindhárom fahéj-alkohol származékból polimerizálnak
◦ peroxidáz gyártja őket fahéj-alkoholokból

▪ egy elektronos oxidáció
▪ a szabad elektron delokalizációja - akár a C3 oldalláncra
▪ reakció -OH-al vagy H2O-zel
▪ rengeteg féle dimer kialakulása lehetséges
▪ lehetséges a további polimerizáció is - a ligninben nincs szabályos ismétlődése a 

monomereknek!!
 2 × C6C3 építőelem = lignán  

◦ nem a ligningyártás enzimjei készítik őket
◦ általában enantiomer-tiszták, mert sztereokémiailag kontrollált a párosodás 
◦ egyesek lignán alatt csak a 7-7' kapcsolódású vegyületeket értik (pl. pinorezinol), a 

többi vegyületre a neolignán kifejezést használják
◦ további gyűrűzáródások lehetségesek
◦ enterolakton: növényi lignánok (pl. szekoizolaricirezinol) állati (emberi) metabolitja

▪ csak 3-OH csoportokat tartalmaz

 Elterjedtek a növényvilágban, kb. 70 növénycsaládból izolálták őket

 Nincs általános hatásuk, de előfordulnak közöttük erős hatású (pl. citotoxicus, 
antimitoticus) vegyületek is
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7.4. Lignánokat tartalmazó drogok

Eleutherococci radix 1

Tajgagyökér, szibériai ginzeng, Eleuthero ginseng 
Eleutherococcus senticosus 1(syn. Acanthopanax senticosus)
(Araliaceae)

A növény által adott termékek:
 radix, rhizoma

Kémiai komponensek 2

 eleutherozid A-M, amelynek tagjai változatos
vegyületcsaládokba sorolhatóak be
◦ lignánok és glikozidjaik        (1)
◦ triterpén szaponinok

(2)

Főbb hatások
 Adaptogén (hypothalamus – hyophysis – mellékvese tengely) (lignánok, poliszaharidok)

◦ általános ellenállóképesség-fokozó
◦ valószínűleg egy köszübérték fölött csökkenti a stresszválaszt, azalatt pedig növeli 

(krónikus stresszválaszban van jótékony hatása) – a dozírozásban szüneteket kell 
beiktatni (6 hét szedés, 2 hét szünet), mert a maximális hatás 4 hét után alakul ki, de 
utána adaptáció következik be

◦ katecholamin release csökkentése – a stresszválaszban a kimerülés fázisába 
nehezebben jut el a szervezet

◦ javított szénhidrát metabolizmus
◦ fokozott fehérje és nukleinsav-szintézis
◦ progesztin, ösztrogén, mineralokortikoid és glükokortikoid receptor hatások

 immunmoduláció (lignánok, poliszaharidok (IV))
◦ ellentmondásos eredmények (nem “immunszuppresszáns” vagy “immunstimuláns” !)
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 anabolikus hatás
◦ fokozott szénhidrát anyagcsere, fokozott tömeg-, és izomtömegnövekedés (csak AS)

 glikémiás kontroll, inzulin érzékenyítő hatás (AS)
◦ glükóz felhasználás növekedése, vércukorszint csökkenése (sziringin) (AS)
◦ hipoglikémizáló hatás (eleuterán A-G) (AS)
◦ inzulin-szerű hatás (eleuterozidok)
◦ α-glükozidáz gátlás a vékonybél mucosa-ban
◦ később alakul ki az inzulin-rezisztencia (AS)
◦ csökkenő glükóz tolerancia (egy CT)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 fertőző betegségek (megfázás) megelőzése

◦ 50% csökkenés (CT, n = 1000)
◦ herpesz reinfekció esélyének csökkentése (50%, CT)

 HSV-2
◦ infekciók gyakoriságának, súlyosságának csökkentése

 adaptogén (tradicionális felhasználás, előzetes adatok)
◦ krónikus stressz tüneteinek enyhülése, mentális fáradtság csökkenése (CT)
◦ az adaptogének (szemben a stimulánsokkal) tartós teljesítmény-növekedést tudnak 

előidézni

Mellékhatások, kockázatok
 6 hónap alatt nincs szignifikáns mh. (CT)
 nagy adagok irritabilitást, mastalgia-t, tachycardia-t okozhatnak, bár ezek a mellékhatások 

inkább a P. ginseng kapcsán relevánsak

Gyógyszerkölcsönhatás
 spekulatív adatok és esettanulmányok vannak csak
 vsz. nincs CYP2D6 és CYP3A4 interakció
 antikoagulánsok – elméletileg problémás (nincs warfarin interakció: CT)

Kontraindikáció
 hypertensio
 tradicionálisan kerülik a terhességben történő fogyasztást
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7.5. Kumarinok
 fahéjsav-lakton származékok
 4-OH-fahéjsavból is végbemehet a bioszintézis
 a fahéjsav cisz-transz izomerizációjához a napfény (UV fény) energiája is elegendő, de a 

természetben enzim-katalizált, és nem kell fény hozzá
 a további hidroxilációk/módosítások már a kész kumarinon mennek végbe
 egyszerű kumarinok: Fabaceae (Melilotus alba) - "szénaillat"

◦ mikrobiális bomlástermék: dikumarol - erős anticoagulans
 a fermentáció során 4-OH-kumarinok keletkeznek, ezek, ill. a formaldehiddel reagálva 

keletkező dimer (dikumarol) erős véralvadásgátlók (lsd. még warfarin, acenokumarol)

 7-OH ~ (umbelliferon)
 A többi helyre (főleg 5,8) –OH, OCH3, -O-cukor, -O-prenil

(DMAPPből) egységek kapcsolódhatnak
 Főleg Fabaceae, Rutaceae, Apiaceae, de számos más családban is előfordulhatnak
 Gyakori hatásaik:
◦ Interferálhatnak a véralvadással (!)
◦ Spasmolyticus
◦ Fényvédő- vagy fotoszenzibilizáló- (!)
◦ Antimikrobiális

Furanokumarinok, piranokumarinok
 izoprén eredetű, komplexebb szénváz (DMAPP beépülés)
 anguláris és lineáris gyűrűrendszer típusok vannak

◦ anguláris furanokumarin: angelicin, stb.
◦ lineáris furanokumarin: xanto

toxin, bergaptén, pszolárén, marmezin, stb.
▪ fotoszenszitizáció, súlyos napégést és hámlást okoznak
▪ Apium graveolens, Petroselinum crispum (Apiaceae) - alapvetően nem termel ilyen

vegyületet, de a Sclerotinia sclerotiorum-mal való fertőzés hatására keletkeznek 
furanokumarinok

▪ Ruta graveolens (Rutaceae), Heracleum mantegazzianum (Apiaceae) - eleve nagy 
mennyiséget tartalmaznak, utóbbi esetében a szövetnedvekkel való érintkezés is 
kerülendő
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7.6. Kumarinokat tartalmazó drogok

Pelargonii radix
Pelargonium sidoides (Geraniaceae) 1

D-Afrikai muskátli
Umckaloabo

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek
 kumarinok (umckalin 2)
 katechinek: katechin, gallokatechin, galluszsav tipusú cserzőanyagok (1)

Sztenderdizálás
 EPs 7630

Klinikai felhasználási lehetőségek
 bronchitis (EPs 7630 kivonat)

◦ a tünetek megjelenése után 48 órán belül el kell kezdeni (2)
 megfázás

◦ 10 nap alatt teljes gyógyulás érhető el
◦ enyhén asthmás gyerekekben csökkenti a nasalis tüneteket és a köhögést

Mellékhatások
 gyerekekben is alkalmazható
 jól tolerálható, néha fordulnak elő általános GIT zavarok, valamint allergiás bőrreakciók 

(urticaria)
 terhességben feltehetően biztonságos (állatkísérletes adatok alapján)
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Levistici radix 
Levisticum officinale 1

Lestyán
Lovage

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek
 ftálidok (3-butilftalid, ligusztikumlakton4, ligusztilid, stb.)
 kumarinok (kumarin2, umbelliferon, bergaptén3, pszolárén)

(1)

 (2) (3)  (4)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai bizonyítékok
 diureticum (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 Mellékhatások kapcsán nincsenek irodalmi adatok

Gyógyszerkölcsönhatás
 nincsenek adatok

Kontraindikáció
 Terhességben uterus stimulans hatás miatt kerülendő

Adagolás
 4-8 g / nap (tradicionális felhasználás)

Angelicae radix (5)
Angelica archangelica (Apiaceae) 5

Angyalgyökér
Angelica
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Évelő növény, hideg és mérsékelt klímájú helyeken fordul elő.

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek
 0.35 - 1.3% illóolaj: alfa-fellandrén, béta-fellandrén, alfa-pinén, béta-pinén, stb,
 prenil-kumarinok: imperatorin 1, osztenol
 furanokumarinok: bergaptén, xantotoxin 2, angelicin, izoimperatorin

(1)  (2)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 dyspepsia (tradicionális felhasználás, po)

Mellékhatások
 po. vagy localisan fotoszenzitizációt okozhat

◦ kerülendő a napfény expozíció

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 Terhességben kontraindikált, uterus contractiokat okozhat
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7.7. Sztilbének
 a kalkon szintáz gyakorlatilag univerzális a növényvilágban, a 75-90%-ban azonos 

aminosav-szekvenciájú sztilbén szintáz viszont ritka
 rezvertarol

◦ Vitis vinifera (Vitaceae), Polygonum cuspidatum (Polygonaceae)
 kombretasztatin A-4

◦ Combreta caffrum (Solanaceae)
◦ erős citotoxicus ágens, a kolhicinhez hasonló térszerkezet és hatás

C6C3 eredetű benzoesav-származékok (C6C1 vegyületek)
 egyszerű vegyületek, sokféle bioszintézisük létezhet élőlénytől változó módon
 zsírsav β-oxidációjával analóg mechanizmus, de vannak más variációk is
 a szubsztitúció általában a C6C3 formában véglegesedik, a C6C1 formában inkább metilálás 

lehetséges
 szalicilátok bioszintézise (Salix alba, Gaultheria procumbens)

7.8. Flavonoidok
 a kalkonok ciklizációja sav-katalízissel is végbemehet, de a természetben enzimatikus 

folyamat, a keletkező flavonoid enantiomer-tiszta
 a flavánonokból keletkezik számos más flavonoid váz a továbbiakban
 a hidroxilációs módosulások többsége dihidro-flavonol vagy flavánon szinten történik meg
 glikozidok (pl. kvercitrin), észterek formájában is jelen lehetnek (pl. EGCG)

 Gyakorlatilag minden felsőbbrendű növényben megtalálhatóak
 Összes szervben, föld feletti részben, főleg pl. sárga virágokban (karotinoidok is 

okozhatják ezt a színt).

 Elég változatos vegyületcsalád

 -OH / -OCH3:
◦ 5,7,4’ C-eken nagyon gyakran
◦ 3-on gyakran
◦ A 6,8,3’ szénatomokon is előfordulhat

 Cukrok kapcsolódhatnak:
◦ Elsősorban 3-ra
◦ De: 8 C-glikozidok!
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7.9. Flavonoidokat tartalmazó drogok

Agni-casti fructus
Vitex agnus-castus (Verbenaceae) 1

Barátcserje termés
Vitex agnus-castus, chaste tree

Közép-Ázsiában és a Mediterráneumban őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 fructus

Kémiai komponensek
(1)

 iridoid glikozidok (aukubin, agnuzid 2, stb.)
 flavonoidok (kaszticin, kempferol, kvercetagenin, orientin,

izovitexin, apigenin)
 diterpének (vitexilakton, rotundifurán)
 monoterpén alapú illóolaj

(2)
Standardizálás

 Ze 440 (kaszticinre sztenderdizált)
 6% agnuzid-ra sztenderdizált kivonatok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 premenstrualis dysphoria betegség (PMDD)

◦ hatássossága kb. a fluoxetinnek (SSRI) felel meg
(3)

◦ a fizikai tünetekre jobb, mint a fluoxetin (mellfeszülés, izzadás, görcsök, evésrohamok)
a pszichés tünetekre a fluoxetin jobbnak bizonyult (depresszió, irritabilitás, 
álmatlanság, kontroll érzet hiánya)

 premenstrualis syndroma (PMS)
◦ 3-6 cikluson át kell szedni
◦ az alábbi tünetek mérséklése: mellfájdalom, oedema, irritabilitás, depressziós hangulat,

hangulatváltozások, fejfájás
 terméketlenség (csak előzetes pozitív eredmények; csak progeszteron deficiencia miatt 

terméketlen nőkben)
 galactogogum (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 tartósan is alkalmazható, általában jól tolerálható, a mellékhatások általában enyhék és 

reverzibilisek
◦ bőrviszketés vagy irritáció, enyhe GIT zavarok és fejfájás

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

161



Gyógyszerkölcsönhatás
 contraceptivumok – nem zavarja a terápiát

Kontraindikáció
 terhességben és szoptatás alatt kontraindikált a hormonalis hatások miatt
 hormon sensitiv tumorok (ösztrogén szintek befolyásolása)
 IVF (meggátolhatja a sikeres beültetést)

Crataegi herba cum flore 
Crataegi fructus
Crataegus monogyna, C.oxyacantha syn. C.laevigata (Rosaceae) 1

Galagonya
Hawthorn

Magyarországon is előforduló bokor.

A növény által adott termékek:
 herba cum flore
 fructus

(1)

 Kémiai komponensekoligomer procianidinek (procianidin B2 5,
procianidin DP4-6)

 katechin 3, epikatechin
 flavonoid glikozidok, többségében C-glikozidok (vitexin,

vitexin-2-O-ramnozid, orientin, vicenin stb.); továbbá O-
glikozidok: heszperidin, hiperozid, miricitrin, kvercitrin,
rutin) (3)

 fenilpropanoidok (kávésav, klorogénsav)

(2)

Sztenderdizálás
 általában flavonoidra, hiperozid ekvivalensben kifejezve
 WS 1442 (Crataegutt forte): 17.2-20.1% oligomer procianidin
 LI 132: 2.2% flavonoid
 Crataesor: 5% procianidin + 2% flavonoid

Főbb hatások
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 anti-platelet hatás - prolongálja a vérzési időt (flavonoidok) - a klinikai jelentőséggel 
kapcsolatban ellentmondásos vizsgálatok vannak!

 közvetlen szívhatások: (+) inotróp hatás, repolarizációs szakasz nyújtása, vérkiáramlás ↑, 
coronaria véráramlás ↑, O2 fogyasztás ↓ ← Ca2+ permeabilitás fokozása, foszfodiészteráz 
gátlás (ic. cAMP ↑)

 hypotensive (AS) ← perifériás vasodilatatio
 anti-arrhytmiás hatás ← (-) kronotróp hatás ← β-adrenerg antagonizmus (?) K+ csatorna 

blokk (AS, ~ III. tip. antiarrhytmiás szerk)
 serum cholesterol ↓, TAG ↓
 gyulladáscsökkentő

Klinikai felhasználási lehetőségek
 angina

◦ más gyógyszerekkel kombinációban
◦ ECG anomáliák ↓, nitroglicerin bevitel ↓

 szívelégtelenség
◦ max. NYHA II.stádiumú szívelégtelenség
◦ szív teljesítmény ↑, ejekciós frakció ↑, szubjektív tünetek ↓, testmozgás tolerancia ↑, 

cardiovascularis mortalitás ↓
◦ maximális hatás 6-16 hét alatt alakul ki
◦ vannak ellentmondásos adatok:

Mellékhatások
 valószínűleg tartósan alkalmazható (tradicionális európai gyógynövény, alacsony toxicitás)

◦ 100x humán dózis ekvivalens 6 hónapig adható toxicus tünetek nélkül (AS)
 nagyon ritkán általános tünetek előfordulnak: hasi discomfort, hasmenés, puffadás, 

fokozott bélmozgás, enyhe nausea

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok
 elméletileg hatásfokozódás léphet fel pl. nitrátokkal (pl. nitroglicerin) és más 

cardiovascularis gyógyszerekkel

Kontraindikáció
 terhességben kerülendő (uterus stimulans)
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Vitis vinifera seminis extractum
Vitis vinifera, V. labrusca (Vitaceae) 1

Szőlőmag kivonat
Grapeseed extract

Európában és Ázsiában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 semen
 [seminis extractum]

(1)

Kémiai komponensek
 oligomer proantocianidinek (pl.

procianidin B2 2)
 proantocianidinek
 flavonolok
 poliflaván-3-olok
 sztilbének: rezveratrol3

Standardizálás
 polifenolok
 proantocianidinek (2) (3)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 krónikus vénás elégtelenség (magkivonat vagy procianidinek)

◦ javítja a vénás tónust
◦ csökkenti a tüneteket (láb oedema, lábfáradtság, nehézérzés, viszketés, fájdalom)

 ocularis stressz (merev nézés által létrejött)

Mellékhatások
 Általában po., jól tolerált, összességében a placebóhoz hasonló gyakorisággal okoz 

mellékhatásokat
 mellékhatásként elfőfordulhat:

◦ puffadás, enyhe szorulás, GIT discomfort, hasmenés
 toxikológia: nagyon biztonságos (procianidin-gazdag kivonat)

Gyógyszerkölcsönhatás
 nincsenek kontrollált vizsgálatok
 csökkent vasfelszívódást okoz

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

164



Myrtilli fructus (recens, siccus)
Áfonya-termés (nyers, szárított)
Vaccinium myrtillus (Ericaceae) 1

Bilberry fruit

É-Európában és É-Amerikában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 Fructus siccus / fructus recens (Szárított / nyers termés)
 Folium (Szárított levél)
 Élelmiszer is, lekvárok, italok stb. készülnek belőle (1)

Kémiai komponensek
 antociánok, antocián glikozidok (delfinidin-3-glükozid 2, delfinidin-3-galaktozid,  

delfinidin-3-arabinozid, cianidin-3-
galaktozid, és más delfinidin, cianidin 
3, malvidin és petunidin glükozid)

 flavonoidok
 sztilbének (rezveratrol)
 min. 1% cserzőanyag (Ph. Eur.)
 cukor
 gyümölcssavak

(2) (3)
Standardizálás

 antociánok (cianidin 3-O-glükozid)
 tanninok (min. 1% pirogallol ekvivalens)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 látásélesség és fényadaptáció
 retinopathia
 az éjszakai látást nem javítja (tradicionális felhasználás)
 hasfogó (tradicionális felhasználás, nincsenek klinikai vizsgálatok, elsősorban a száraz 

termés)

Mellékhatások
 jól tolerálható (ritka, enyhe mellékhatások)
 készítmények kapcsán 4% körül van a mellékhatások aránya, 1% általános, bőr és GIT 

mellékhatásokról számolt be
Gyógyszerkölcsönhatás

 nincsenek kontrollált vizsgálatok
 vasfelszívódás csökkentése

Kontraindikáció
 terhességben az étkezésben tipikus adagban fogyasztható
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Vaccinii macrocarpi fructus
Vaccinium macrocarpon, V. oxycoccus (Ericaceae) 1

Tőzegáfonya termés
Cranberry

Az É-, ÉK-USA vizes élőhelyein honos növény.

A növény által adott termékek:
 fructus
 (juice) (1)

Kémiai komponensek
 antocianinok (delfinidin 1, malvidin és származékaik)
 proantocianidinek (proantocianidin A tip. dimerek pl. proantocianidin A2 2, trimerek és 

oligomerek, valamint polimerek)
 flavon glikozidok, flavonolok (miricetin, kvercetin és származékai)
 szerves savak (kínasav 3, almasav, citromsav)
 fenolos savak (klorogénsav, kávésav-, és származékai, szalicilátok)
 cukor

Sztenderdizálás
 11-12% kínasav
 30% fenolos vegyület
 proantocianidinek
 a juice száraz tömegre akár 65-75% proantocianidint is tartalmazhat

   (1)  (2)      (3)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 urogenitális traktus infekcióinak prevenciója (MA) (de nem kezelése)

◦ visszatérő fertőzésekben megbetegedő nők esetén hatásosnak találták (-33-38% 
kiújulási esély)

◦ a legtöbb vizsgálat juice-al történt
◦ a magas proantocianidin tartalmú termékek vegyes eredményeket hoztak (bár ezeket 

különféle nagy kockázatú csoportban tesztelték)
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Mellékhatások
 a juice-t nagy biztonsággal alkalmazták klinikai vizsgálatokban
 nagyobb adagoknál (napi >3 liter (!) juice) előfordulhat gasztrointesztinális diszkomfort, 

gyomorirritáció, hasmenés

Gyógyszerkölcsönhatás
 nagy hatóanyag-variancia!

Kontraindikáció
 diabetes mellitus (a cukortartalmú termékek esetében)
 terhességben nincsenek adatok
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Theae viridis folium
Camellia sinensis (Theaceae) 1

Zöld tea
Green tea

Távol-Keleten őshonos cserje.

A növény által adott termékek:
 folium

Kémiai komponensek (1)
 a fermentáció hiánya különbözteti meg a fekete és oolong teáktól (előbbi teljesen, utóbbi 

részlegesen fermentált), a zöld teát úgy szárítják, hogy az enzimeket és mikróbákat azonnal
inaktiválják

 70-100 mg / g katechin: epigallokatechin-gallát (EGCG) 2, epigallokatechin (EGC) 4, 
epikatechin-gallát (ECG) 3, epikatechin (EC)

 2-4% koffein 5 (-> 10-80 mg / csésze)
 nem-proteinogén aminosav: L-teanin 6

 flavonoidok (kempferol, kvercetin, miricetin)
 lignánok (matairezinol, szekoizolaricirezinol)

(5) (6)

(2) (3) (4)

Farmakokinetika
 a polifenolok általában nem túl jól szívódnak fel - nem minden tanulmány szerint fokozza 

az EGCG szintet a zöld tea fogyasztás
 az EGCG biohasznosulása javítható bizonyos élelmiszerekkel együtt fogyasztva (C-

vitamin, szelén, N-Ac-cisztein)
 vizelettel ürülnek
 telíthető a kiürítési útvonal, amit a felezési idő dózisfüggése mutat (EGCG)

Sztenderdizálás
 össz-polifenol tartalom
 össz-katechin
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 EGCG, esetleg más katechinek szintje is meg lehet adva: EGC, epikatechin, epikatechin-
gallát, gallokatechin, gallokatechin gallát, katechin, galluszsav

 koffein
 teanin

Klinikai felhasználási lehetőségek
 egyes daganatok kockázatának csökkentése

◦ mell, ovarium, endometrium, prosztata
◦ más típusokra gyengébb bizonyíték

 cardiovascularis kockázatcsökkentés (epidemiológiai vizsgálat)
 hypertensio (epidemiológiai vizsgálat és RCT)

◦ néhány Hgmm csökkenés (túlsúlyos, elhízott alanyokon is)
 hyperlipidemia (katechinek)

◦ cholesterol ↓, LDL ↓, TAG ↓(?)
◦ nagy dózisban igazán effektív

 genitalis és perianalis szemölcsök (külsőleg) (15% katechin)
 cervicalis dysplasia (HPV fertőzés eredményeként jön létre) (külsőleges vagy po. 

alkalmazás)
 Parkinson kór

◦ késleltetheti a Parkinson betegség megjelenését idősekben (epidemiológiai vizsgálat)

Mellékhatások
 italként, mértékkel fogyasztva jól tolerált (3-10 adag / nap is előfordul), 250 mg koffein / 

nap alatt biztonságos
 napi 400 mg koffein nem okoz szignifikáns adverz reakciót egészséges felnőttekben
 Megfelelő adagolással a kivonatok is tartósan alkalmazhatóak
 terhességben napi 150-200 mg koffein / nap alatt nincs igazolt káros hatás
 túladagolás: 600 mg koffein / nap fölött (12 csésze) tachyarrhytmia, alvászavarok stb. 

jelentkeznek (koffein), ezen kívül főleg GIT mellékhatások: szorulás, dyspepsia, fokozott 
szomjúságérzet, puffadás

 nagyon ritkán hepatotoxicitás lép fel! (esettanulmányok)
◦ a hepatotoxicitásra utaló tünetek megfigyelése szükséges - acut hepatitisre emlékeztető 

tünetek (enzim szintek emelkedése, cholestasis)
◦ valószínűleg más gyógyszerekkel való együtt szedés váltja ki, vagy pusztán a nagy 

fenolos vegyület dózis (> 800 mg / nap EGCG) hozhatja létre, ami gyakorlatilag nem 
érhető el, csak száraz kivonatok szedésével

Gyógyszerkölcsönhatás
 additív hatás lehetséges más stimulánsokkal

◦ efedrin, amfetamin származékok (synephrine), kokain, stb. (az együttes alkalmazás 
mindenképpen kerülendő!)

◦ veszélyes, akár intenzív kezelést igénylő cardiovascularis mellékhatások kialakulása
 a zöld tea a folsav biohasznosulását csökkenti
 a zöld tea a nem-hem vas felszívódását csökkenti (elsősorban kisgyermekekben releváns)

◦ zöld tea és vaskészítmény időben elválasztva veendő be
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◦ eleve anaemiásokban probléma lehet
 egyes vizsgálatok szerint a tej (vagy a szója protein) csökkenti a tea cardiovascularis 

hatásait, a katechinek megkötése által (ellentmondásos adatok)

Kontraindikáció
 hepatotoxicitás kockázat vagy komoly májbetegségek
 vashiányban megfelelő körültekintéssel adagolandó
 arritmia és más szívbetegségek (koffein)

Betulae folium
Betula pendula (Betulaceae) 1

Nyírfalevél
Birch leaf

É-Amerikában, és Eurázsiában is elterjedt genus.      

A növény által adott termékek:
 folium (1)

Kémiai komponensek

 triterpének: betulinsav2, betulin, oleánolsav, lupeol (cortexben nagy koncentrációban)
 flavonoidok: kvercetin3-glikozidok, miricetin4-glikozidok, kempferol-glikozidok 

(elsősorban a levélben)

(2) (3) (4)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 diureticum (tradicionális felhasználás)

◦ urogenitalis tractus-beli gyulladások, vesekő prevenció, stb.
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai vizsgálatok

Mellékhatások
 pollenje jelentős allergén, ami enyhe, esetenként komoly reakciókat okozhat! 
 általános mellékhatások

Gyógyszerkölcsönhatás

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

170



 nincsenek adatok

Kontraindikáció
 nincsenek adatok

Passiflorae herba
Passiflora incarnata (Passifloraceae) 1

Golgota-virág virágos hajtás
Passion flower

Trópusi növény, az USA DK-i részében, Közép-, és D-Amerikában
őshonos.

A növény által adott termékek:
 herba

(1)
Kémiai komponensek

 flavonoidok (vitexin 2, izovitexin, orientin, izoorientin, apigenin,
vicenin, lucenin, krizin, stb.)

 indol alkaloidok (harman 3, harmol, harmalin, harmalol)
 piron-származékok: maltol, etil-maltol

(2) (3)
       

Sztenderdizálás
 flavonoidok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 szorongás

◦ csökkenti a szorongás tüneteit (alkoholos kivonat)
◦ ~ oxazepam kezelés
◦ generalizált szorongás betegségben is
◦ a hatás lassan jön létre (~ 7 nap vs. konvencionális gyógyszerek ~ 4 nap)

 preoperatív szorongás, sedatio
◦ műtét előtti nap, és műtét előtt adagolva

Mellékhatások
 kúraszerűen alkalmazandó
 nagy adagban alkalmazása kerülendő
 mellékhatásként előfordulhat zavartság, sedatio
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 a mellékhatások gyakorisága nem haladja meg az oxazepam kezelését

Gyógyszerkölcsönhatás
 KIR depresszánsokkal, sedativumokkal (pl. benzodiazepinekkel) elméletileg előfordulhat 

hatásfokozódás (sedatio, zavartság, stb.)

Kontraindikáció
 Terhességben kerülendő (uterus stimulans (harman és harmalin))

Equiseti herba
Equisetum arvense (Equisetaceae) 1

Zsurló
Horsetail

Magyarországon is előforduló növény.

A növény által adott termékek:
 herba (a fotoszintetizáló, steril hajtást gyűjtik).

Kémiai komponensek (1)
 flavonoidok (genkwanin 2, apigenin, luteolin, kempferol és kvercetin származékok)

 kávésav-származékoktriterpének
 nyomokban nikotin
 nagy mennyiségű (1.5-9%) kovasav és szilikátok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai bizonyítékok (2)
 vizelethajtó (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 a terápiában alkalmazott adagokat biztonságosnak tekintik (tradicionális felhasználás)
 rokona, a mocsári zsurló (E. palustris) állatokra toxicus alkaloidokat (palusztrin) tartalmaz 

- minőségbiztosítás!

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
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Tiliae flos
Tilia cordata, T. platyphyllos (Malvaceae) 1

Hársfa-virág
Linden tree 

Magyarországon is előforduló fafajok.

A növény által adott termékek:
 flos
 flos ez esetben a botanikai virág (tkp. flos) és a

murvalevél együtt
(1)

Kémiai komponensek
 flavonoid glikozidok (pl. tilirozid2)
 illóolaj
 poliszacharidok, nyálka
 fenilpropanoidok (p-kumársav, klorogénsav)

    (2)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai bizonyítékok
 felső légúti betegségek, megfázás (tradicionális felhasználás)
 ízfedő (viszonylag kellemes ízű forrázat/főzet)

Mellékhatások, kockázatok
 nincsenek adatok

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
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Sambuci flos
Sambucus nigra (Caprifoliaceae/Sambucaceae) 1

Bodza-virág
Elderflower

A növény által adott termékek:
 flos
 fructus

Kémiai komponensek  (1)
 flavonoidok
 illóolaj (monoterpének, szabad zsírsavak, alkánok)
 triterpének
 szterolok
 cianogén glikozidok (szambunigrin)
 kávésav-származékok

Klinikai felhasználási lehetőségek
 szorulás (kombinációban, + Sennae folium, Foeniculi fructus, Anisi vulgaris fructus)

◦ a Sambuci flos szerepe ez alapján nehezen megítélhető
 légúti megbetegedések esetén alkalmazzák (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 jól tolerált, tradicionális növény
 Nyers, éretlen bogyói, kérge, a növény levele cianogén glikozidokat és alkaloidokat 

tartalmaz - valószínűleg nem biztonságos az alkalmazása

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
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Solidaginis virga-aureae herba
Solidago virga-aurea (Asteraceae) 1

Aranyvessző
Goldenrod

Európában, Ázsia bizonyos mérsékelt klímájú részein őshonos.
A S. canadensis, S. gigantea, stb. fajokat gyakran használják a 
S. virga-aurea helyett.

A növény által adott termékek:
 herba (1)

Kémiai komponensek
 1.5% flavonoid (kvercetin 2, kempferol és glikozidjaik)
 fenolos glikozidok (0.08-0.5% lejokarpozid 3, virgaureozid A)
 oleánán tip. triterpén szaponinok (akár 2%)
 fenolos savak (0.2-0.4% klorogénsav, kávésav, ferulasav)

(2) (3)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai bizonyítékok
 húgyhólyag gyulladása, UGT infekciók kezelése (ESCOP)
 diureticum, vesekő prevenciójára használják (tradicionális felhasználás)
 BPH (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 Nincsenek biztonságossági adatok
 Az allergiát kivéve, nem ismertek komoly adverz reakciók; jól tolerálható

◦ contact dermatitis (urticaria) (Asteraceae)
◦ rhinoconjuctivitis (Asteraceae)
◦ Asteraceae fajokkal keresztreakció előfordulhat
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Flavonolignánok
 flavonoid + fenilpropanoid egység oxidatív összekapcsolódása
 Silybum marianum (Asteraceae)
 analóg módon keletkező kumarinolignánok és sztilbénolignánok is ismertek

Silybi mariani fructus
Silybum marianum (Asteraceae) 1

Máriatövis-termés
Milk Thistle

Európában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 fructus (1)

Kémiai komponensek
 flavonolignán keverék ("szilimarin"): szilibinin 2 (szilibin A+B), izoszilibin A-B, 

szilidianin, szilikrisztin A-B 3

 szilibinin a legaktívabb összetevő

(2) (3)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 diabetes mellitus

◦ éhgyomri Glc ↓, inzulin ↓, javuló inzulin-rezisztencia
◦ HDL ↑, LDL változatlan

 dyspepsia
◦ kombinációban (Iberogast) - a Silybi mariani fructus hozzájárulása nem egyértelmű

 Amanitha (galóca) mérgezés
 májvédő (tradicionális felhasználás, heterogén eredmények)

◦ környezeti toxinok, oldószerek, stb.
◦ NAFLD
◦ hepatitis esetén nem hatásos

Mellékhatások
 tartósan is alkalmazható, nagyon jól tolerált, extrém alacsony toxicitás, placebohoz 

hasonló mellékhatás gyakoriság
 néha hasmenés és GIT mellékhatások fordulnak elő
 allergiás reakciók (Asteraceae keresztreakció lehetséges!)

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

176



Gyógyszerkölcsönhatás
 számos gyógyszer toxicus hatását csökkentheti
 lehetséges, de nem valószínű CYP2C8 és CYP2C9 interakciók

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
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7.10. Izoflavonoidok
 valószínűleg gyökvándorlási reakcióval keletkeznek a flavánonokból, ez az átrendeződés a 

természetben elég ritka
 csak Fabaceae, mégis elég diverz vegyületcsalád (igaz, a Fabaceae elég nagy taxon)
 fitoösztrogén hatás társítható sok ilyen vegyülethez (Glycine max, Trifolium pratense)
 nagy mennyiségben ilyet legelő állatok hormonrendszerét befolyásolni képes mennyiség - 

korlátozni kell a Fabaceae növények legelését, vagy alacsony izoflavonoid tartalmú 
változatokat kell alkalmazni

 Pterokarpánok (piszatin, medikarpin)
 Kumesztánok (kumesztrol)
 Rotenoidok (rotenon) - erős rovarölő és halakra toxikus szerek; Derris elliptica, D. 

malaccensis,  Lonchocarpus utilis, L. urucu
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7.11. Izoflavonoidokat tartalmazó drogok

Soyae semen
Glycine max (Fabaceae) 1

Szója[bab]
Soy[bean]

Távol-Keleten őshonos, de sokfelé, így hazánkban is termesztett növény.

A növény által adott termékek:
 semen

         (1)
 protein

Kémiai komponensek
 50% fehérje
 izoflavonoidok ("fitoösztrogének")

◦ genisztein2, daidzein3 és glicitein
glikozidok  (2) (3)

 lignánok
◦ sziringarezinol, szekoizolaricirezinol, pinorezinol

Farmakokinetika
 prodrugok, hidrolízis a jejunumban
 az izoflavonoidok egy része equol-lá metabolizálódik (colon flora), egyes tanulmányok 

szerint csak az equol-t termelőkben igazán hatásosak az izoflavonoidok
 enterohepatikus körforgás
 folyamatos fogyasztással lehet állandó vérszintet elérni

Sztenderdizálás
 izoflavonoidokra: genisztein, daidzein, glicitein

Klinikai felhasználási lehetőségek
 menopauza tünetek mérséklése (HRT helyett)

◦ nehéz a meta-analízis a termékek komplexitása és heterogenitása miatt
 cardiovascularis betegségek megelőzése (izoflavonoidok, protein)

◦ hyperlipidemia, metabolicus syndroma (szója protein)
◦ valószínűleg nem az izoflavonoidok hatásosak (magukban hatástalanok, a protein 

viszont hatásos)
◦ hipertónia (epidemiológiai adatok)

 diabetes mellitus
◦ csökkenti a kialakulás kockázatát
◦ szója fehérje vagy egész szójában gazdag diéta; az izoflavonoidok nem hatásosak

 melldaganatok és más daganatok megelőzése (izoflavonoidok, epidemiológiai vizsgálatok)
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◦ igazából csak Ázsiai populáción bizonyított, nyugatin nem (epidemiológiai vizsgálat, 
szója fogyasztás)

 osteoporosis (izoflavonoidok)
◦ csont ásványi sűrűség (BMD) és más paraméterek javulása peri-, és postmenopausalis 

nőkben
◦ epidemiológiai adatok is (japán, kínai nők)
◦ equol-termelés függő hatás

Mellékhatások
 alapvetően élelmiszer, ált. jól tolerált, a szója fehérje és az őrlemények tartósan 

alkalmazhatóak
 a kivonatok alkalmazása jól tolerált akár (900 mg izoflavonoid / nap dózisban)
 nagy adagban fogyasztott kivonatok, de nem a szója, mint élelmiszer esetén:

▪ endometrialis hyperplasia - csak a kivonat fogyasztás kapcsán fordul elő
▪ arra nincs bizonyíték, hogy a szója kivonatok atipikus hyperplasia-t is okoznak-e, 

ami fokozott uterus daganat rizikóval jár
 gyerekekben súlyos tehéntej allergiában alternatívaként használni óvatosan ajánlott (nagy 

izoflavonoid terhelés, akár korábbi első menstruáció)
 terhességben, szoptatás: po. medicinális mennyiségben kerülendő (élelmiszer adagok nem 

kockázatosak)
 leggyakoribb mellékhatások: GIT zavarok, allergia is előfordul (bőrkiütés, viszketés)
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Ononidis radix
Ononis spinosa (Fabaceae) 1

Tövises iglice-gyökér
Spiny restharrow

Magyarországon is előforduló növény.

A növény által adott termékek:
 radix

Kémiai komponensek
 izoflavonoidok (ononin 2, formononetin)     (1)
 triterpének (onocol)
 illóolaj

Klinikai felhasználási lehetőségek

 nincsenek klinikai vizsgálatok!
 Diureticum (tradicionális felhasználás)

◦ húgyúti fertőtlenítő teákban
◦ urogenitalis traktus átmosására vesekő prevenciójára (2)

Mellékhatások
 nincsenek biztonságossági adatok

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatív, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 nem ismert
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7.12. Fenolos glikozidokat tartalmazó drogok

Salicis cortex
Salix alba, S. spp. (Salicaceae)
Fűzfa-kéreg
Willow
Magyarországon is előforduló növény. (1)

A növény által adott termékek:
 cortex

Kémiai komponensek
 2-11% fenol-glikozid (szalicin, szalikortin, fragilin, populin, 2'-O-acetilszalicin, stb.) 
 fenilpropanoidok (sziringin, triandrin, kávésav, ferulasav, stb.)

Sztenderdizálás
 szalicin (2)

Farmakokinetika
 szalicin -> bélbaktériumok -> szalicilalkohol -> máj -> szalicilsav (~ retard készítmény)

Főbb hatások
 analgeticum, gyulladás-csökkentő

◦ COX-2 mediált PG release gátlása
◦ LOX-gátlás (nem szalicilátok)

 anti-platelet hatás (aszpirintől kevésbé aktív)
 lázcsillapító hatás

Klinikai felhasználási lehetőségek
 osteoarthritis
 hátfájás

◦ 120-240 mg szalicin / nap 
◦ legalább 1 hétig szedni kell a hatásossághoz

 ízületi fájdalom (tradicionális felhasználás, előzetes, pozitív eredmény)
 rheumatoid arthritis (tradicionális felhasználás, de negatív előzetes eredmények)

Mellékhatások
 kúraszerűen használandó (<12 hét)
 az NSAID-ektől ritkábban okoz GIT mellékhatásokat a tanninok és a szalicilát ellenére
 mellékhatások: viszketés, kiütés, komoly allergiás reakciók (szalicilát érzékenyek esetén 

akár anaphylaxis)

Gyógyszerkölcsönhatás
 véralvadás-gátlókkal lehetséges hatásfokozódás (szalicilátok)
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Kontraindikáció
 műtét előtt felfüggesztendő
 szalicilát érzékenység
 Gyerekekben Reye szindróma kockázata miatt kontraindikált (bár nincs adat, hogy valaha 

megtörtént volna Salicis cortex kapcsán)
 szoptatás, terhesség (szalicilátok általában, bár specifikusan fűzfakéregre nincs adat)

Filipendulae ulmariae herba
Filipendula ulmaria (Rosaceae) 1

Réti legyezőfű
Meadowsweet

Európában őshonos, Magyarországon is előfordul.

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek
(1)

 illóolaj: szalicilaldehid, fenil-etil-alkohol, benzil-alkohol, ánizsaldehidfenolos
glikozidok: szalicilaldehid2-glikozidok

 flavonoidok
 cserzőanyagok (galluszsav-származékok) (2)

Farmakokinetika 
 szalicilaldehid = szalicilsav prekurzor

Klinikai felhasználási lehetőségek
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai bizonyítékok
 lázas, meghűléses megbetegedések (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 Nagy adagokban tannin-tartalom miatt kerülendő
 Mellékhatások: szalicilátok (lsd. Salicis cortex)

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok
 additív hatás más szalicilátokkal

Kontraindikáció
 Terhességben valószínűsíthető uterus stimulans hatás miatt ellenjavallt
 Gyerekekben a Reye szindróma kockázata miatt nem alkalmazható (szalicilátok)
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Uvae ursi folium 
Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) 1

Medveszőlő
Bearberry

A növény által adott termékek:
 folium

(1)

Kémiai komponensek
 5-12% hidrokinon-származék és fenolos glikozid (főként arbutin 2, metil-

arbutin, hidrokinon)

(2)
 15-20% cserzőanyag: ellágsav-származékok, galluszsav-származékok
 flavonoidok (0.8-1.5%)

Farmakokinetika
 arbutin / hidrokinon-glükuronid / hirdokinon-szulfát (hepaticus metabolitok) → 

hidrokinonná hidrolizál az alkalikus vizelet pH-n
 depigmentatios hatás – melanin gyártás gátlása (IV)

◦ szemre kifejtett hatások!
 diureticum (AS)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 húgyúti fertőtlenítő (tradicionális felhasználás, előzetes, pozitív eredmények)

Mellékhatások
 kúraszerűen használható (< 1 hónap)
 Nagy adagokban/tartósan alkalmazva mérgező (arbutin)

◦ arbutin tartalom → hidrokinon (mutagén, karcinogén), szignifikáns adverz hatásokat 
okozhat

◦ hepatotoxicitás (hidrokinon)
▪ 6-20 g drognak megfelelő tiszta hidrokinon mennyiség (1 g) hányingert, hányást, 

légzési nehézséget, cyanosist, deliriumot, collapsust okozhat
▪ 30-100 g drognak megfelelő tiszta hidrokinon mennyiség (5g) lethalis mérgezést 

okozhat
 Leggyakoribbak a GIT mellékhatások
 a vizelet színét megváltoztathatja a drog alkalmazása
 előfordulat urogenitalis irritatio

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok
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Kontraindikáció
 Gyerekekben hepatotoxicitás kockázat miatt kerülendő (cserzőanyagok) 
 Terhességben uterus contractiot stimuláló hatás miatt kerülendő
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7.13. Aromás poliketidek (Sztirilpironok, diarilheptanoidok)

 cinnamoil-CoA és malonil-CoA lánchosszabbító egységekből indul a bioszintézis
 a poli-β-keto lánc gyakran gyűrűvé záródik
 kava-laktonok

◦ Piper methysticum
◦ kawain, metiszticin, stb.

 kurkuminoidok (Curucma spp.)
◦ egy szén beépülésének látszik, pedig + malonil-CoA - CO2

 gingerolok, shogaolok
◦ Zingiber spp.
◦ malonil-CoA-val, majd C6-C10 egy zsírsav-CoA-val történő lánchosszabbítás (n × C2) -

> 6-, 8-, 10-gingerol (shogaol)
 málna keton (raspberry keton)

◦ dekarboxilációval történő rövidülés

Flavonoidok és sztilbének
 cinnamoil-CoA indítóelem + 3 ×  C2 lánchosszabbítás
 poliketid az eredmény, amit többféleképpen lehet összehajtogatni

◦ kalkonok vagy sztilbének keletkeznek
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7.14. Aromás poliketideket tartalmazó drogok

Curcumae rhizoma
Curcuma longa (Zingiberaceae) 1

Kurkuma
Turmeric

Ázsiában őshonos növény.

A növény által adott termékek:
 rhizoma, radix

Kémiai komponensek
 kurkuminoidok (fenil-propanoid-származékok): kurkumin 2 (=

diferuloil-metán), demetoxi-kurkumin, bisz-demetoxi-kurkumin (1)
 a "kurkumin" megnevezés utalhat a festékként alkalmazott össz-kurkuminoidra is 

(élelmiszeripari festék)
 szeszkviterpének

Sztenderdizálás
 kurkuminoidok (kurkumin): akár 75-100%
 számos termék piperint is tartalmaz, a

biohasznosulás növelésére
(2)

Farmakokinetika
 nagyon alacsony biohasznosulás (kurkumin)

Klinikai felhasználási lehetőségek
 ostheoarthritis (bizonyos kivonatok)

◦ az egyik legígéretesebb természetes bioaktív ágens az arthritis kezelésére
◦ fájdalom ↓, funkcionalitás ↑
◦ 1500-2000 mg / nap kivonat ~ 800-1200 mg ibuprofen / nap
◦ számos kombinációs termék (+ boszvelliasav, + glükózamin hidroklorid, + kondroitin 

szulfát)
 kemoprevenció daganatokban, elsősorban GIT daganatokban (epidemiológiai adatok)
 dyspepsia, fekélyek, gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa)
 cardiovascularis prevenció, hyperlipidaemia

Mellékhatások
 Általában jól tolerált, placebonak megfelelő gyakoriságú mellékhatás profil
 a kurkumin nem toxikus 3 hónapig ~ 8 g / nap adagban sem (CT)
 Leggyakoribb mellékhatások:

◦ po.: GIT, pl. shasmenés, reflux, nausea
◦ localis alkalmazás: allerigás contact dermatitis
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Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok

Kontraindikáció
 Terhességben menstruatio-t stimuláló, uterus stimuláló hatása miatt nem használható

Zingiberis rhizoma
Zingiber officinale (Zingiberaceae) 1

Gyömbér
Ginger

DK-Ázsiában honos növény.

A növény által adott termékek:
 rhizoma

(1)
Kémiai komponensek

 5-8% balzsam: [6]-gingerol 2, [8]-gingerol, [10]-gingerol, zingerol, [6]-sogaol3

 illóolaj: 
◦ szeszkviterpének: alfa-zingiberén, zingiberol, alfa-farnezén, béta-bizabolén, stb.
◦ monoterpének

 a kémiai összetétel a szárítás alapvetően befolyásolja

(2)                               (3)
Sztenderdizálás

 nagyon sokféle termék van 
 többnyire gingerolra és/vagy shogaolra sztenderdizálják
 a piacon lévő termékek összetétele elég változó

Klinikai felhasználási lehetőségek
 antiemeticum

◦ antiretroviralis szerek mellékhatásai által okozott nausea és hányás (1g / nap)
◦ terhességben előforduló reggeli nausea
◦ postoperativ nausea és hányás
◦ szédülés

▪ magát a szédülést is csökkenti
◦ tengeri betegség esetén vegyes eredmények
◦ chemotherapia okozta nausea (kevés eredmény)

 dysmenorrhoea (a ciklus első 3-4 napján)
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 mozgásszervrendszeri betegségek
◦ enyhe – közepes hatásosság

Mellékhatások, kockázatok
 általánosan előforduló mellékhatásai: hasi dyscomfort, szívtájéki égető érzés, hasmenés, 

puffadás

Gyógyszerkölcsönhatás
 véralvadás gátlókkal együtt hatásfokozódás lehetséges (vegyes klinikai eredmények)

◦ warfarin és származékai
 Szoptatás alatt történő alkalmazása kapcsán nincsenek adatok – kerülendő

Kontraindikáció
 Terhességben is alkalmazható (2g / nap)
 gyermekkor mérlegelendő a haszon/kockázat arány (6 év alatt)
 reflux, gyomorfekély
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7.15. Cserzőanyagok

 Két fő csoport:
◦ Katechin-származékok („kondenzált cserzőanyagok”)
◦ Galluszsav-származékok („hidrolizálható cserzőanyagok”)

 Közös kémiai tulajdonságok
◦ Sok fenolos OH / molekula
◦ Oligo / polimerek jellemzőek (moltömeg akár több 1000)

 A fenolos OH-k a fehérjéket komplexálják, kicsapják, ezáltal:
◦ Antimikrobiális hatást fejtenek ki
◦ Adstringensek

▪ Sebek kezelésére
▪ Kisebb vérzések kezelésére

◦ Hasfogók
◦ Nyálkahártyákon vékony koagulációs membránt képeznek

▪ Ingercsökkentők
▪ gyulladáscsökkentők
▪ Enyhe localanaestheticumok

 Fanyar, összehúzó ízűek (a drogok kivonatait ihatatlanná tehetik)
 A kis moltömegűek (pl. ellágsav) erős antioxidánsok
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galluszsav

ellágsav

agrimoniin
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7.16. Cserzőanyagokat tartalmazó drogok

Hamamelidis folium
Hamamelis virginiana (Hamamelidaceae) 1

Varázsmogyoró-levél

A növény által adott termékek:
 folium
 (cortex)

Kémiai komponensek
 8-10% cserzőanyag (gallotanninok, pl. hamamelitannin 2,

galluszsav)
 flavonoidok (miricetin, kempferol, katecholszármazékok)
 illóolaj

(1)
Klinikai felhasználási lehetőségek

 aranyér, külsőleg (CT)
◦ viszketés, diszkomfort, égető érzés ↓

 enyhe vérzések, külsőleg (CT)
 bőrirritáció, eczema, külsőleg (előzetes

eredmények)
(1)

Mellékhatások
 nagy adagokban májkárosodást és vesekárosodást okozhat (cserzőanyagok)
 GI irritációt, zavarokat okoz po. (mint a cserzőanyagot tartalmazó növények többsége)
 rendszeres fogyasztása növelheti az esophagus és nasalis rák kockázatát (cserzőanyagok)

Gyógyszerkölcsönhatás
 nincs adat

Kontraindikáció
 nincs adat, így terhességben kerülendő
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Agrimoniae herba
Agrimonia eupatoria (Rosaceae) 1

Párlófű
Agrimony

Magyarországon is előforduló növény.

A növény által adott termékek:
 herba

Kémiai komponensek
 4-10% kondenzált cserzőanyag (katechin oligo-, és polimerek)
 flavonoidok
 triterpének

Klinikai felhasználási lehetőségek (1)
 nagyon kevés adat
 hasfogó, GIT panaszok (tradicionális felhasználás)

Mellékhatások
 a nagy mennyiségű cserzőanyag GIT zavarokhoz, hepaticus necrosishoz és fokozott 

nyelőcső daganat kockázathoz vezethet, krónikus alkalmazás esetén
 szignifikáns adverz reakció nem ismert

Gyógyszerkölcsönhatás
 Terhességben kerülendő - valószínűleg befolyásolja a menstruációs ciklust
 a nagy cserzőanyag-tartalom számos gyógyszer felszívódását gátolhatja, célszerű a 

gyógyszerektől időben elválasztva alkalmazni

Kontraindikáció
 nincsenek adatok
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Quercus cortex
Quercus robur, Q. petraea (Fagaceae) 1

Tölgyfa-kéreg
Oak

A növény által adott termékek:
 cortex

Kémiai komponensek
 7-12% cserzőanyag (főleg ellágsav alapú cserzőanyagok: roburin,

kasztalgin 2, veszkalagin, grandinin)

Klinikai felhasználási lehetőségek (1)
 hatásosságát nem támasztják alá klinikai bizonyítékok
 hasmenés (tradicionális felhasználás)
 nyálkahártya és bőrgyulladások – szájüreg, garat, anus, genitáliák (tradicionális 

felhasználás)

Mellékhatások
 rövid távon alkalmazható po., vagy localisan
 kiterjedt bőrfelületen, vagy sérült bőrfelületen nem alkalmazható
 Külsőleges alkalmazásnál jól tolerált

Gyógyszerkölcsönhatás
 csak spekulatívak/elméletiek, nincsenek adatok
 po. a vas felszívódását gátolja
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