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Fogalmak

•Fitoterápia: a gyógynövények gyógyászatban és a prevencióban betöltött 

szerepének, tudományos eredményeken és tapasztalatokon alapuló 

megközelítése

•Komplementer és Alternatív Medicina (CAM): tudományosan alátámasztott 

terápiás eljárásokon és gyógyszereken kívül alkalmazott módszerek összefoglaló 

neve. 

•Szinoním név: Integratív orvoslás, köznyelvben: természetgyógyászat

•Alternatív gyógymódok: kizárólag akkor, ha a beteg egyáltalán nem követi a 

orvosa konvencionális előírásait. 

•Kiegészítő (komplementer) gyógymódok: a hagyományos terápiával együtt 

alkalmazzák, hogy javítsák annak hatását. Orvos is előírhatja!

•A kiegészítő gyógymódok módszertana sokszor teljesen azonos az alternatív 

gyógymódokéval, a különbség az, hogy a beteg a hagyományos kezelések 

mellett vagy önállóan alkalmazza őket. 



Az „alternatív” besorolás feltételei

Az alternatív és kiegészítő gyógymódok: minden olyan gyógymód, amelyek hatása 

nincsen bebizonyítva: 

– bizonyítottan hatástalan gyógymódok, de hisznek bennük: pl.  homeopátia

– korábban nem vizsgált gyógymódok 

– vizsgált gyógymódok, amelyek hatását nem sikerült sem bebizonyítani, sem 

megcáfolni

Természetesen számít a bizonyítékok minősége is

• Pl. ha egy gyógynövény hatása nincsen megfelelően alátámasztva - CAM          

de ha egy gyógynövény hatása megfelelően bizonyított - konvencionális 

gyógymód

• Néhány CAM rendszer egészség-betegség fogalma is jelentősen eltér a 

konvencionális gyógyászat megközelítésétől 

pl. Ayurvéda, Tradícionális kínai orvoslás, stb.



Csoportosítás 

Természetes gyógymódok:

• Gyógynövények

• Aromaterápia

• Homeopátia

• Termoterápia

• Akupunktúra

• Vízgyógyászat

• Balneoterápia

• Apiterápia

• Gyógymasszázs

• Dietetika

• Csontkovácsolás

• Koproterápia

• …

Tradícionális orvosi eljárások: 

Hagyományos kínai orvoslás 

Ayurvéda –indiai orvoslás

Rendkívül komplex rendszerek, a modern orvoslástól teljesen eltérő filozófiai alappal,

bár sok féle gyógynövényt használnak fel, ezekre előadásomban nem térek ki. 

Gyakorlati csoportok: 

•komplett rendszerek, holisztikus gyógymódok: 

pl. homeopátia, akupunktúra, antropozofia 

•diagnosztikai eljárások

•terápiás módszerek

•önkezelő eljárások 



CAM helyzete napjainkban

• A WHO: a világ népességének kb. 80%-a számára ez jelenti az elsődleges 

egészségügyi ellátást. 

• Magyarországon komplementer: kiegészíti a konvencionális eljárásokat 

• Alternatív mert sokan a konvencionális gyógyászat helyett választják, bár 

NEM pótolhatja a hivatalos medicinát

• Legfontosabb irányai Európában a homeopátia és az aromaterápia



Placebo hatás
A gyógyászatban a placebo hatás jegyzett teszt-módszer, fogalom illetve paradoxon. 

• A latin eredetű szó eredeti jelentése „tetszeni fogok”. 

• A legújabb kutatások szerint a placebo hatás egy valódi pszichobiológiai esemény 

amit a teljes kezelés vált ki

• Placeboreaktor  vagy placeboreszponder az a személy aki a hatástalan anyag 

beadására észlelhető állapotváltozással reagál.

• Jogállása vitatott a páciens esetleges megtévesztése miatt 

• A tiltása hátrányt okozhatna azok körében akik a placebo hatás esetén is hajlamosak 

a gyógyulásra. 

• Jogi megoldás: a pácienst a próba után tájékoztatják a placebo alkalmazásáról

• Néhány alternatív gyógyászati formát a placebo-ekvivalencia okán engedélyeztek,                  

mert az alternatív gyógyító eljárások fő engedélyezési kritériuma hogy „ne ártson”

• A placebo minősítésnek nem kritériuma, hogy kémiailag közömbös legyen. 

• A hatástanilag és kémiailag placebónak minősített anyagok és eljárások nem 

azonosak a „hatástalan anyag” és „csalás” minősítéssel. 

– pl. a placebónak jegyzett szilícium-dioxid tartalmú kovaföld enyhe sterilizáló 

hatású. 



Placebo mechanizmus növelése

„A jó orvosság vagy csíp, vagy keserű, vagy drága”.

Az orvosi kutatásokban a gyógyszer hatását a farmakológiai hatáson kívül más 

tényezők is befolyásolják:

• a gyógyszer jellemzői (ár, íz, illat, alak, szín, név, kiszerelés)

• a beteg jellemzői (iskolázottság, kor, műveltségi szint, személyiség, eddigi 

tapasztalatok)

• a gyógyszert felíró jellemzői (hírnév, személyiség, státusz, tekintély, életkor, 

bőrszín)

• a környezet, amiben a gyógyszert felírták (rendelő, laboratórium)

• a társadalmi, gazdasági és kulturális környezet.



A gyógynövények szempontjából fontosabb CAM módszerek:

Homeopátia 

• A homeopátia kifejezés a görög homoion (hasonló) és pathos (szenvedés) 

szóösszetételből származik, ezért nevezik hasonszenvi gyógymódnak. 

• Elsőként Samuel Hahnemann írt le a XVIII. században. 

• Magyarországon az 1820-as évektől ismert

• A homeopátiát világszerte alkalmazzák, de a nemzeti szabályozás országonként 

eltérő. 

• A homeopátiából nőtt ki több alternatív gyógyászati irányzat, pl. az antropozófus 

orvoslás és a Bach féle virágterápia

• A homeopátiás és antropozófikus gyógyászati termékek 2015-ös piaca az EU-ban 

meghaladta az 1 milliárd eurót. A piac évente 6 százalékkal növekszik, és a vény 

nélkül kapható gyógykészítmények teljes európai uniós piacának 7 százalékát teszi 

ki. Az Egyesült Államokban a homeopátiás termékek piaca még nagyobb



A homeopátia alapelvei

Samuel Hahnemann (1796) orvos-gyógyszerész

1. A hasonlóság elve: a betegségek olyan szerekkel kezelhetők, amelyek 

egészséges emberben a betegséghez hasonló tüneteket váltanak ki, 

pl. a hagymától könnyezünk, folyik az orrunk >a vöröshagyma 

homeopátiás készítménye a  nátha kezelésére alkalmazható. 

Az elv eredete Hippokratész és Paracelsus gyógyászati rendszere

2. Hígítás: A sorozatos hígítással megszüntethetők a szer toxikus hatásai, míg 

a vivőanyag (víz, alkohol, cukor) rezgései megőrzik a szer tulajdonságait. 

Hahnemann állítása szerint, minél tovább hígította a szereket, hatásuk annál 

erősebb lett

Gyakorlatilag a végtermék kémiailag a tiszta vivőanyag! 

3. Összerázás: Minden hígítási lépést követően hozzáütötte a gyógyszert 

tartalmazó edényt egy rugalmas alátéthez, amellyel megváltoztatva az 

anyag rezgését, ezáltal állítólag szintén nőtt a hatékonyság 



Készítmények előállítása

• Potencírozás,  dinamizálás: A kiindulási anyagokat hígítják, ásványi elemeket, 

fémeket dörzsölik, folyékony alapanyagokat összerázzák

• Potenciák (hígítások):

– X, vagy D (decimalis)-potencia: 1:10 arányú hígítás, 10x összerázás

– C (centesimalis)-potencia: 1:100 arányú hígítás, 10x összerázás

– LM, vagy Q ötvenezerszeres hígítás 

• Monokomponensű gyógyszerkészítmények: D- és C-potenciaformák

• A gyógyszerek üvegein a kiindulási anyag latin nevét, mellette a potencírozás 

módját (D- vagy C-potencia) és a hígítások számát (pl. 6, 12, 30) tüntetik fel, 

pl. Atropa belladonna 2C, vagy 6X. 

• A 24X, vagy 12C Avogadro szám körüli hígítást jelent, gyakorlatilag nem tartalmaz 

hatóanyagot



Potencia választás

• Alacsony potencia: (D6-D15 vagy C6-C12) testi tünetekre

• Közepes potencia: (D30, C15, C30) testi-lelki tünetekre

• Magas potencia: (D200, C200 és magasabb) lelki tünetekre, illetve 

elsősegély esetén (???)

• LM-potencia

– ha a beteg életereje kicsi (például nagyon idős vagy súlyos beteg) 

– ha sok (egyéb) szert szed

– ha folyamatos adagolásra van szükség

• A C12 (alacsony, gyenge) hígítási arány fölött a szerek mindegyike 

lényegében cukros víz. Ennek ellenére előírják, hogy magas potenciájú 

szert kizárólag szakember javasolhat.



A homeopátia alapanyagai
Természetes anyagok, gyakran mérgezőek, erős hatásúak 

Több mint 3000 alapanyag 

• 65-70% növényi eredetű : 

pl. Arnica montana, Atropa belladona

– Javallatai az alacsony potenciánál megegyeznek a fitoterápiában használatos 

indikációkkal, de „új tulajdonságaik is vannak, amelyek a potenciálás során 

jelennek meg”. 

– Készülhetnek a növény egészéből vagy egyes részeiből; például hajtás, 

gyöker, virág 

• 20-28% szervetlen anyagok, fémek, ásványok:

pl. kovasav - Acidum silicicum, vas - Ferrum metallicum

• 5-10% állati eredetű: 

pl. tintahal festékanyaga - Sepia officinalis, méh - Apis mellifera,  

kígyó- és pókmérgek, rovarok, békafajok

• Bioterápiás szerek, nozódák, vagyis betegségokozó anyagok (kórokozó, betegtől 

származó produktum). 



Homeopátiás gyógyszerformák

Monokomponensű szerek:

• Folyékony gyógyszerformák

– őstinktúra (0)

– dilutio (alkoholos oldat)

– orrcsepp, szemcsepp

– ampulla, injekciós oldat

Komplex szerek: kettő vagy több összetevő

– orrcsepp 

– szemcsepp

– injekciós oldat 

– végbélkúp 

– kenőcs



A VIII: Magyar Gyógyszerkönyv gyógynövény cikkelyei 

homeopátiás készítményekhez (14 db)

Latin név Magyar név

Allium sativum Fokhagyma

Amanita phalloides Gyilkos galóca

Anamirta cocculus Cocculus

Apis mellifera Mézelő méh

Atropa belladonna Belladonna

Crocus sativum Jóféle sáfránybibe

Delphinium staphisagria Csípős szarkaláb

Hedera helix Borostyán

Hyoscyamus niger Beléndek

Hypericum perforatum Orbáncfű

Semecarpus anacardium Keleti kesufa termése

Strychnos ignatii Ignatia

Strychnos nux-vomica Nux-vomica

Urtica dioica Nagy csalán



A homeopátia hatásai (pro)

• Függetlenül a hatásosságtól, a betegek a placebo-effektus révén valóban 

tapasztalhatják a közérzetük javulását. 

• Így javulhatja a pszichológiailag vagy viselkedéssel befolyásolható 

tüneteket: krónikus fájdalom, kimerültség, szorongás, depresszió. 

• Betiltásuk hátrányt jelentene a reszponderek számára

• Határai ott vannak, ahol a szervezet öngyógyító mechanizmusai 

kimerülnek, ezen a mechanizmuson túl, minden más betegség és sérülés 

esetén tehetetlen.

• Ha nem tartalmaz hatóanyagot, nincsenek mellékhatásai sem



A homeopátia bírálata (contra)

• A homeopátiás szerek hatóanyagot gyakorlatilag nem tartalmaznak

• Hatásossága független, megismételhető klinikai vizsgálatokkal nincs 

alátámasztva: bár a hatás bizonyítására sok kísérlet történt, egyetlen olyan 

szakszerű és reprodukálható klinikai vizsgálat sincs, mely hatásosságát akár csak 

egyetlen betegségnél is alátámasztaná.

• A növekvő hígításokkal erősödő hatás elmélete, illetve a hatóanyag 

„rezgéseinek” vivőanyagban képződő„lenyomata” teljesen tudománytalan 

elméletek. 

• Nem fejlődik: Hahnemann által kétszáz éve lefektetett elméleten alapszik, amely 

bizonyítást már saját korában sem nyert

• A beteget veszélynek teheti ki: a betegek nem fordulnak időben orvoshoz

• Egyes homeopátiás készítmények allopátiás dózisú mérgező anyagot 

tartalmaznak – közvetlenül is súlyos mérgezéseket okozhatnak. 



A homeopátiás szerek szabályzása napjainkban

• Hiába állapította meg az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó 

Testülete (EASAC, 2017), hogy nincs bizonyíték a homeopátiás szerek 

gyógyító hatására, a gyógyszertárakból még nem lehet eltávolítani, ehhez 

az Európai Gyógyszerkönyvet, és a forgalmazásukról szóló törvényt is 

módosítani kellene

• A homeopátiás készítmények összetételét fel kellene tüntetni a 

csomagoláson, a homeopátiás termékek számára jelenleg megengedett 

különleges termékinformációt olyanra kellene cserélni, amely egyszerűen 

és világosan leírja a készítményben szereplő összetevőket és azok 

mennyiségét.

• A homeopátiás termékek és szolgáltatások reklámozását és forgalmazását 

a pontosság és egyértelműség szem előtt tartásával kell szabályozni: a 

hatásosságra és biztonságosságra vonatkozó hirdetéseket nem szabad 

engedélyezni.



Bach virágterápia
• Edward Bach (1886-1936) angol orvos, homeopata 

• eredete a középkori hasonlót a hasonlóval alapelv (homeopátia)

• a növény virágjának színéből, formájából lehet következtetni a gyógyhatásra: pl. a 

szívalakú virág a szívre hat, a sárga színű vérehulló fecskefű az epére, májra hat.

• Alapelv: minden testi tünet lelki betegségekre vezethető vissza

• Indikációk: szorongásos tünetek, depresszió, a negatív érzelmek széles skálája: 

félelmek, terror, féltékenység, türelmetlenség, nyugtalanság stb.

• Bach 38 vadnövényt emel ki 38 tipikus lelki problémára

• A virágok esszencia-formában kerülnek a beteghez, különböző hígításokban 

alkalmazzák

• Az előállított esszenciákat, anyatinkturákat konyakkal, brendivel készítik, 

ásványvízzel hígítják

• Gyógyszerformák: esszenciák > hígítások > cseppek , borogatások, fürdők, krémek

Hatásvizsgálatok

• A Bach-terápia a tudományos vizsgálatok eredményei szerint nem hatásosabb a 

placebónál

• Hatása a placebohatásra és az öngyógyítás ritualizációjára épül

• Alkalmazása veszélytelen, mellékhatása nincsen



Példák

Párlófű: Belső nyugtalanság, kínzó nyugtalan gondolatok

Ezerjófű: Akaratgyengeség, mások akaratának elfogadása

Katángkóró: Teljes alkalmazkodás elvárása a környezet javára

Erdei iszalag: Elzárkózás a környező világ iránt, teljes érdektelenség a környezettel szemben

Tárnics: Minden iránt kedélytelen, szkeptikus alkat

Nebáncsvirág: Türelmetlenség a környezettel szemben

Verbena: A végtelenségig türelmes mindenkivel szemben, elhárít minden ingert

Szőlő: Erős egyéniség, csak a saját akarata érvényesülhet mindenkivel szemben

Gyepűrózsa: Apatikus a külvilág iránt, nem vesz részt semmiben

Dió: Döntésképtelen alapvető dolgokban, bizonytalan.



Illóolajok a gyógyításban:

Aromaterápia vagy gyógyszerészet?

Az illatanyagok története

• A kezdetektől összefonódik a gyógyítással

• Az első illatszerek az istenek tiszteletére meggyújtott füstölők voltak, az isteneknek

tulajdonított gyógyító hatás alapja (Per fumum, a füstön át – parfüm). Mai

szertartás: miséken alkalmazott tömjénes füstölés

• Az első hivatalos receptgyűjtemény, a Papírus Ebers az ókori Egyiptomban

született, már számos illatanyag gyógyászati felhasználását ajánlja

• Az illóolajok kinyerésére mai napig leggyakrabban alkalmazott vízgőz-desztillációs

eljárás a kora-középkori araboknak (Avicenna) köszönhető

• Európában, a középkorban a kereszténység és a puritanizmus tiltotta az

illatszerhasználatot, ennek ellenére a kolostorokban virágzott az aromaterápia

• Az első „parfüm” Árpádházi Erzsébet nevéhez fűződik: az Aqua Reginae

Hungariae (Magyar Királynő vize) egy rozmaringos – citrusos bedörzsölő szer volt,

mellyel a királynő reumás fájdalmait kezelte.



A patikában árult illatszerek története

Az illatanyagok a mai napig jelentős szerepet játszanak a gyógyászatban, a korai

füveskönyvektől a legújabb gyógyszerkönyvekig számtalan illóolaj, illóolaj

tartalmú drog és egyéb illatanyag alkalmazására találunk előiratot.

A patikákban előforduló illatanyagok általában növényi, ritkábban állati

eredetűek voltak

Patikákban árusított illatanyag formák:

• illóolajok (folyékony, vajszerű, gyantaszerű, szilárd, kristályos anyagok)

• balzsamok, gyanták

• állati váladékok

• izolált illó komponensek

Gyógyszerformák az illóolajok alkalmazásának és a hatásának optimalizálására:

tinktúra, kivonat, aromavíz és szesz, pilula, kapszula, bedörzsölőszerek, füstölők



Az aromaterápia fogalma

Az Aromaterápia az illóolajos növények, a belőlük kinyert kivonatok 

és illóolajok használatán alapuló gyógyeljárások összessége.

• 1928. Párizs: Rene-Maurice Gattefosse, lyoni illatszerkészítő kozmetikai 

vegyész Aromathérapie című könyve megjelent, először ebben fogalmazta 

meg az aromaterápia definícióját. 

• Marguerite Maury vezette be az aromaterápiát az 1950-es években 

Angliában, ahol azóta is az egyik legfontosabb kiegészítő gyógymód.

• Az illóolajok, illó komponensek hatását számos tudományos eredmény is 

igazolja, de vannak nem megalapozott területek is, ezért az alternatív és 

konvencionális gyógyászat határterületének tekinthető

http://aromax.hu/hu/termekeink/illoolajok/


Az aromaterápia alkalmazása

• Az aromaterápia részben illatterápia, amely illatokkal történő gyógyítást jelent, az 

„illat” szó már önmagában is kellemes, pozitív, jó érzést kelt bennünk. 

• A holisztikus gyógymód a testi és lelki problémákra

• Az illatok alkalmazása az illat-pszihé kapcsolaton alapul, de hatását egyéb 

mechanizmusok is befolyásolják. 

• Illatokkal tehát: 

– befolyásolható az általános állapot (kedv, szorongás, nyugalom, közérzet…)

– befolyásolható a szexuális magatartás

– reflexesen kiváltható az emésztő enzimek szekréciója

– az illatok érzékelésekor reflexesen izgatott a nyúltagy s ezáltal a légzés, 

vérkeringés



Az aromaterápiában alkalmazott módszerek

Párologtatás

Alkalmazás: 

• aromalámpába vagy párologtatóba cseppentve meleg vízből párolog az illóolaj

• pumpás permetezőből a légtérbe jutatva

• zsebkendőre vagy párnaszélre cseppentett illóolaj

• az illóolajok elsősorban a szagláson keresztül hatnak: a belélegzett illóolajok 

enyhíthetik fáradtságunkat, javíthatják közérzetünket és segíthetik az elalvást

• gátolja a levegőben terjedő kórokozók szaporodását

Gyermekeknél 7 éves kor alatt nem alkalmazható

Inhalálás
• az illóolajok belélegzésnek „intenzívebb” formája, a szervezetbe jutó, a bőrről és 

a légutakból felszívódó illóolajok koncentrációja magasabb

• 1 liter forró vízbe 3-8 csepp illóolaj, az illóolajos gőz belégzése legalább 5 

percig, naponta 1-3 alkalommal, az inhaláció után 1 órát a helyiségben kell 

maradni

• Már terápiás indikáció is van: hatékony módszer a rekedtség, a nehéz légzés és a 

köhögéssel járó, hurutos légúti megbetegedések kezelésében, a vízpára is segíti a 

letapadt váladék kiürülését, egyes bőrproblémákra is hatékony

• 5 évesnél kisebb gyermekeknél nem alkalmazható



Szaunázás

• serkenti a  szervezet ellenállóképességét

• kedvezően befojásolja a hangulatot

• javítja a mikrocirkulációt

• a szaunázás hatásai illóolajok és keverékek használatával fokozhatók, az 

illóolajokból  2-5 cseppet adjunk a felöntővízhez, majd öntsük a forró kövekre

Figyelmeztetések:

• fontos a fokozatosság, nem szabad túlzásba vinni a hőterhelést

• az illóolajok mérsékelten tűzveszélyesek, ezért hígítatlanul a forró kövekre önteni, 

a szaunában tárolni, és alkohollal keverni tilos!

• a többi szaunázó egyéni olajérzékenységére is gondolni kell! 

• a szaunázás magas vérnyomás, szívbetegség, akut gyulladás esetén tilos!

• gyermekeknek tilos! 



Aromafürdő

• 5-10 csepp illóolaj tejben, tejszínben vagy habfürdőben elkeverve, a keveréket 

adjuk a fürdővízhez. 

• a fürdés javasolt időtartama legalább 10-15 perc.

• az illóolajok egyrészt a párával belélegezve a tüdőből, másrészt a bőrön 

felszívódva, a keringésen át jutnak el a különböző szervekbe

• a meleg víz felületéről felszálló illóolajok a perceken belül kifejtik hatásukat az 

agyban 

Indikációk: mozgásszervi megbetegedések

• nőgyógyászati panaszok

• alvászavarok 

Részfürdő: 

• alkalmazható a láb frissítésére, gombás fertőzések kezelésére 

• masszázzsal is kombinálható

• 5-10 csepp illóolaj+1 tk só vagy szódabikarbóna, langyos vízzel elkeverve 

• 10-15 percig áztassuk benne a lábat



Borogatás

vízbe tegyünk 4-5 csepp illóolajat, itassunk át egy puha ruhadarabot, majd 

kicsavarva helyezzük a kezelendő felületre

hideg (langyos) borogatás: 

• akut panaszok esetén, sérülések okozta fájdalom és duzzanat kezelésére, 

lázcsillapításra 

• hűsítő, fájdalomcsillapító illóolajok (menta, eukaliptusz…)

meleg borogatás: 

• krónikus, görcsös fájdalmak enyhítésére              

pl. menstruációs görcsök, hátfájás, bélgörcsök, ízületi gyulladások, köszvény

• a meleg borogatás javítja a vér- és nyirokkeringést, tágítja a pórusokat,  

csökkenti a fájdalmat 

• vérkeringést fokozó, görcsodó illóolajok (rozmaring, kamilla, levendula)



Bedörzsölés
lokális kezelés, az illóolajok elsősorban a bőrön át szívődnak fel

6-10 csepp illóolaj 1 evőkanál zsírosolajban vagy 70%-os alkoholban oldva

Indikáció:

– reumás panaszok

– ficamok, rándulások, zúzódások  

– légúti megbetegedések

csak ha a kezelés helye érintésre, nyomásra nem érzékeny!

A bedörzsölőkben alkalmazott illóolajok hatásai:

–helyi vérkeringést javító

–érzéstelenítő 

–fájdalomcsillapító 

–a mellkasra és a hátra kenve köhögéscsillapító és köptető

Masszázs
Nagyobb felületen kézzel  végzett kezelés

masszázsolaj: 6-10 csepp illóolaj 1 evőkanál zsíros olajban

kedvező hatás a vázizomzatra, a vér- és nyirokkeringésre, a közérzetet is javítja 

a zsírosolajok nem csak vivőanyagok, hanem a bőrpuhító és bőrtápláló hatásúak is



Ellenjavallatok (!)

• Új olaj alkalmazásakor az egyéni érzékenység ellenőrzéséhez végezzünk 

bőrpróbát: dörzsöljünk el 1-2 csepp illóolajat a csukló belső felületén, néhány 

óráig hagyjuk rajta. Irritáció vagy bőrpirosodás esetén az illóolajat ne használjuk. 

• Vérnyomás problémák esetén és epilepsziás betegeknél az illóolajok belsőleges 

alkalmazása fokozott óvatosságot igényel és kizárólag orvosi javaslatra történhet. 

• Külsőleges alkalmazása a szokásos koncentrációban (kenőcs, krém: 1-5%; fürdő 

esetében 5-10 csepp illóolaj) nem okoz gondot. 

• A terhesség ideje alatt- a magzatra kifejtett hatások ismeretének hiányában -

valamennyi illóolaj csak nagy körültekintéssel használható    

Korlátozások

• Csak hígítva és legfeljebb két hétig ajánlott alkalmazni: ánizs, bazsalikom, boróka, 

bors, eukaliptusz, édeskömény, fahéj, kakukkfű, kámfor, koriander, szegfűszeg olaj 

• Az illóolajok hűvös helyen, fénytől védve, gyermekek elől gondosan elzárva 

tárolandók. 

• Az illóolajok mérsékelten tűzveszélyes anyagok, ezért nyílt láng közelében nem 

használhatók. 

• Az aromalámpát égő gyertyával soha ne hagyjunk felügyelet nélkül. 



Az illóolajok helyzete a modern farmakognóziában

• A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv: 30 illóolaj, 38 illóolaj drog, 9 illóolajos kivonat

• FoNo VII.: 13 készítmény tartalmaz illóolajat, 14 illóolaj drogot, 7 illóolaj tartalmú

tinktúrát, és 7 izolált illó komponenst

• Az OGYÉI által engedélyezett, illóolaj hatóanyagú készítmények: 22 db

ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy)

Az EU irányelvei alapján biztosítja a fitofarmakonok megfelelését a gyógyszerekkel 

szemben támasztott követelményeknek, és meghatározza a fitoterápia helyét a 

gyógyításban.

Céljai: - fitogyógyszerek elismertetetése az orvosi /gyógyszerészi gyakorlatban

- fitoterápiás tudományos hálózat kialakítása, kutatások támogatása

- nemzetközi információcsere

- a nagyközönség tájékoztatása a szakszerű gyógynövény használatról

• Monográfiák formájában definiálja az egyes gyógynövények minőségi 

követelményrendszerét és terápiás indikációit

• 20 ESCOP monográfia foglalkozik illóolaj tartalmú drogokkal, és 5 illóolajokkal:

eukaliptuszolaj, borsosmentaolaj, levendulaolaj, teafaolaj, szegfűszegolaj



Drog latin neve Drog magyar neve Anyanövény Családnév

Absinthii herba fehér üröm leveles vagy virágos hajtása Artemisia absinthium L. Asteraceae

Angelicae archangelicae radix orvosi angyalgyökér Angelica archangelica L. Apiaceae

Angelicae dahuricae radix angelikafű gyökér Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. Apiaceae

Anisi fructus ánizstermés Pimpinella anisum L. Apiaceae

Anisi stellati fructus kínai csillagánizs termés Illicium verum Hooker Magnoliaceae

Arnicae flos hegyi árnika virág Arnica montana L. Asteraceae

Aurantii amari epicarpium et mesocarpium keserű narancs epikarpium és mezokarpium Citrus aurantium L. ssp. aurantium Rutaceae

Aurantii amari flos keserű narancs virág Citrus aurantium L. ssp. aurantium Rutaceae

Balsamum peruvianum perui balzsam Myroxylon balsamum (L.) Harms. var. pereirae (Royle) Harms. Fabaceae

Balsamum tolutanum tolubalzsam Myroxylon balsamum L. var. balsamum deleatus Fabaceae

Benzoe sumatranus szumátrai benzoe Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich Styracaceae

Benzoe tonkinensis sziámi benzoé Styrax tonkinensis Craib. Styracaceae

Carvi fructus köménytermés Carum carvi L. Apiaceae

Caryophylli flos szegfűszeg Syzigium aromaticum L. Myrtaceae

Cinnamomi cortex ceyloni fahéjfa kéreg Cinnamomum zeylanicumNees. Lauraceae

Colophonium (hegedűgyanta) kolofónium Pinus species Pinaceae

Coriandri fructus koriandertermés Coriandrum sativum L. Apiaceae

Curcumae xanthorrizae rhizoma jávai kurkuma gyökértörzs Curcuma xanthorrizaRoxb. Zingiberaceae

Eucalypti folium eukaliptuszlevél Eucalyptus globulusLabill. Myrtaceae

Foeniculi amari fructus keserű édeskömény termés Foeniculum vulgare Mill.ssp. vulgare var. vulgare Apiaceae

Foeniculi dulcis fructus édeskömény termés Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce Apiaceae

Iuniperi pseudo-fructus boróka tobozbogyó Juniperus communis L. Cupressaceae

Lavandulae flos valódi levendula virág Lavandula angustifoliaMill. Lamiaceae

Levistici radix lestyángyökér Levisticum officinaleKoch. Apiaceae

Matricariae flos kamillavirágzat Matricaria recutita L. Asteraceae

Melissae folium orvosi citromfű levél Melissa officinalis L. Lamiaceae

Menthae piperitae folium borsosmentalevél Mentha piperita L. (M. aquatica x M. spicata) Lamiaceae

Millefolii herba közönséges cickafark virágos hajtás Achillea millefolium L. Asteraceae

Myrrha mirha Commiphora molmolEngler Burseraceae

Olibanum indicum indiai tömjén Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. Burseraceae

Origani herba szurokfű levél és virág Origanum vulgaressp.Hirtum Lamiaceae

Rosmarini folium rozmaringlevél Rosmarinum officinalis L. Lamiaceae

Salviae officinalis folium orvosi zsálya levél Salvia officinalis L. Lamiaceae

Salviae trilobae folium hármaslevelű zsálya levél Salvia fruticosa Mill. Lamiaceae

Serpylli herba mezei kakukkfű virágos hajtás Thymus serpyllum L. Lamiaceae

Thymi herba kerti és spanyol kakukkfű levél és virág Thymus vulgaris L., T. zygis L. Lamiaceae

Verbenae citriodoratae folium citromverbéna levél Aloysia citriodora Palau, A. triphylla, Verbena triphylla, Lippia citriodora Verbenaceae

Zingiberis rhizoma gyömbér gyökértörzs Zingiber officinalis Roscoe. Zingiberaceae

Ph.Hg.VIII., Ph.Eur.9.0 gyógyszerkönyvekben hivatalos  illóolaj hatóanyagú növényi drogok listája (38 db)
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Latin név Magyar név

Anisi aetheroleum ánizs termésolaj

Anisi stellati aetheroleum kínai csillagánizs termésolaj

Aurantii dulcis aetheroleum édes narancsolaj

Carvi aetheroleum köményolaj

Caryophylli floris aetheroleum szegfűszegolaj

Cinnamomi cassiae atheroleum kasszia fahéj olaj

Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum ceyloni fahéjfa kéreg olaj

Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum ceyloni fahéjfa levél olaj,

Citri reticulatae aetheroleum mandarinolaj

Citronellae aetheroleum citronellaolaj

Coriandri aetheroleum korianderolaj

Eucalypti aetheroleum eukaliptuszolaj

Foeniculi amari fructus aetheroleum keserű édeskömény termésolaj

Foeniculi amari herbae aetheroleum keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

Juniperi aetheroleum borókaolaj

Lavandulae aetheroleum levendulaolaj

Limonis aetheroleum citromolaj

Matricariae aetheroleum kamillaolaj

Melaleucae aetheroleum teafaolaj

Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi

depletum

csökkentett mentoltartalmú mezei 

mentaolaj

Menthae piperitae aetheroleum borsosmentaolaj

Myristicae fragrantis aetheroleum szerecsendióolaj

Neroli aetheroleum neroli-olaj

Pini silvestris aetheroleum erdeifenyő olaj

Rosmarini aetheroleum rozmaringolaj

Salviae lavandulifoliae aetheroleum levendulalevelű zsályaolaj

Salviae sclareae aetheroleum muskotályzsálya olaj

Spicae aetheroleum széles levelű levendula illóolaj

Terebinthinae aetheroleum terpentinolaj

Thymi aetheroleum kakukkfűolaj

Ph.Hg.VIII., Ph.Eur.9.0 gyógyszerkönyvekben hivatalos illóolaj cikkelyek listája (30 db)



Latin név Magyar név

Arnicae tinctura árnika-tinktúra

Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura keserű narancs epikarpium és mezokarpium tinktúra

Benzoe sumatrani tinctura szumátrai benzoé tinktúra

Benzoe tonkinensis tinctura sziámi benzoé tinktúra

Myrrhae tinctura mirha tinktúra

Salviae tinctura zsályalevél tinktúra

Matricariae extractum fluidum kamillavirág folyékony kivonat

Melissae folium extractum siccum citromfűlevél száraz kivonat

Menthae piperitae folii extractum siccum borsosmentalevél száraz kivonat

A Ph.Hg.VIII., Ph.Eur.9.0 gyógyszerkönyvekben hivatalos illóolaj tartalmú 

kivonat cikkelyek (9 db)



A készítmény neve Felhasznált illóolajok In

di

k

ác

ió

Aetheroleum pro 

inhalatione

eukaliptusz olaj, erdei fenyő 

olaj

E

xp

ec

to

ra

ns

Gutta carminativa konyhakömény olaj, 

édeskömény olaj, borsosmenta 

olaj

C

ar

mi

na

tiv

u

m

S

pa

z

m

ol

yti

cu

m

Gutta cholagoga borókaolaj erdei fenyő olaj, 

rozmaringolaj, eukaliptuszolaj, 

borsosmenta olaj

C

ho

la

go

gu

m

Oleum pro inhalatione eukaliptusz olaj L

ar

yn

go

lo

gi

cu

m

E

xp

ec

to

ra

ns

Paraffinum aromaticum citromolaj (illatosító) L

ax

ati

vu

m

Pasta antirheumatica eukaliptuszolaj, borsosmenta 

olaj

A

nti

rh

eu

m

ati

cu

m

D

eri

va

ns

Spiritus menthae cum 

sale

borsosmenta olaj D

er

m

at

ol

og

ic

u

m

A

nti

m

yc

oti

cu

m

A

nti

se

pti

cu

m

Suppositorium ad 

nodum

kamillaolaj A

nti

ha

e

m

or

rh

oi

da

lis 

ad

str

in

ge

ns

A

nti

ph

lo

gi

sti

cu

m

Unguentum cum 

aetheroleo pro parvulo

eukaliptuszolaj, erdei fenyő olaj Br

on

ch

os

ec

ret

ol

yti

cu

m

Unguentum 

haemorrhoidale

kamillaolaj D

er

m

at

ol

og

ic

u

m

A

na

es

th

eti

cu

m

A

ds

tri

ng

en

s

Unguentum nasale borsosmenta olaj, 

eukaliptuszolaj

R

hi

no

lo

gi

cu

m

A

nti

se

pti

cu

m

Unguentum nutritivum citromolaj (illatosító) D

er

m

at

ol

og

ic

u

m

Diluendum menthae borsosmenta olaj al

ap

an

ya

g 

ké

sz

ít

m

én

ye

kh

ez

A Formulae Normales VII. kiadásában hivatalos illóolaj tartalmú készítmények (13db)

A készítmény neve Felhasznált illóolajok Indikáció

Aetheroleum pro inhalatione eukaliptusz olaj, erdei fenyő olaj Expectorans

Gutta carminativa konyhakömény olaj, édeskömény olaj, 

borsosmenta olaj

Carminativum

Spazmolyticum

Gutta cholagoga Borókaolaj, erdei fenyő olaj, 

rozmaringolaj, eukaliptuszolaj, 

borsosmenta olaj

Cholagogum

Oleum pro inhalatione eukaliptusz olaj Laryngologicum

Expectorans

Paraffinum aromaticum citromolaj (illatosító) Laxativum

Pasta antirheumatica eukaliptuszolaj, borsosmenta olaj Antirheumaticum

Derivans

Spiritus menthae cum sale borsosmenta olaj Dermatologicum

Antimycoticum

Antisepticum

Suppositorium ad nodum kamillaolaj Antihaemorrhoidalis adstringens

Antiphlogisticum

Unguentum cum aetheroleo pro parvulo eukaliptuszolaj, erdei fenyő olaj Bronchosecretolyticum

Unguentum haemorrhoidale kamillaolaj Dermatologicum

Anaestheticum

Adstringens

Unguentum nasale borsosmenta olaj, eukaliptuszolaj Rhinologicum

Antisepticum

Unguentum nutritivum citromolaj (illatosító) Dermatologicum

Diluendum menthae borsosmenta olaj alapanyag készítményekhez



Illóolajok definíciója (Ph.Hg.VII)

Az illóolajok illatos növényi részekből vagy váladékokból (pl. 

balzsamokból) vízgőzdesztillálással, egyes esetekben 
oldószeres kivonással vagy sajtolással nyert kellemes szagú 
(illatos), folyékony, ritkábban szilárd, illékony anyagok 
(anyagkeverékek, sokkomponensű elegyek).

Alapanyagok: illóolajok



illóvegyületekre hasadó S tartalmú aminosav származékok

acetil-CoA         biológiai izoprén (IPP ; C5)                      monoterpének (C10)

szeszkviterpének (C15) 

Illékony anyagok keletkezése a növényekben, bioszintézis utak

O

O

CH
3  2

Terpén bioszíntézis

Fenoloid bioszíntézis

Eritróz-4-foszfát +

piroszölősav-foszfát
fahéjsav fenil-propán és degradált származékaik

( C6-C3; C6-C1)

Poliketid bioszíntézis

acetil-CoA

zsírsavak(C3-C10) és származékaik

(alkoholok, aldehidek, laktonok)

Linolsav(C18:2)

Olajsav (C18:1)

spiroéterek

tienilek
SS CH

2

Azotoid bioszíntézis

aminosavak

illóvegyületekre hasadó glikozidok

N

O-genciobioz

O

H

S-Glu

N O S

O

O

O
N S

K
+

amigdaláz
prunáz

oxinitriláz

amigdalin benzaldehid

+ HCN + 2 glükóz

mirozináz

pH: 7
+ glükóz + KHSO4

allil-izotiocianát

(allil-mustárolaj)szinigrin(allil-glükozinolát)



Illóolajokban gyakran előforduló terpén és fenilpropán származékok

Az illóolajok apoláris, alacsony molekulatömegű, illékony vegyületek elegye

MeO

transz-anetol      karvon      eugenol           szafrol               apiol             miriszticin        β-azaron

mentol     karvon      timol         karvakrol

Fenil-propán származékok:         

α-bizabolol kamazulén spatulenol

piretrin



Illóolaj kereskedelem

A nemzetközi kereskedelemben jelentős magyarországi illóolajos növények:

Asteraceae:

• Kamilla

• Szalmagyopár

Lamiaceae:

• Borsmenta

• Fodormenta

• Levendula

• Orvosi zsálya

• Muskotályzsálya

Apiaceae:

• Ánizs

• Konyhakömény

• Kapor



Illóolajok mennyiségét és összetételét befolyásoló tényezők a növényben

Környezeti tényezők

földrajzi hely

talaj összetétel

tengerszint feletti magasság

relatív nedvesség

hőmérsékleti viszonyok

napfényes órák száma

széljárás

Vegetációs periódus

vegetatív és generatív fejlődés szakaszai

Növényi részek

föld alatti rész ( rhizoma, radix)

föld feletti (levél, szár, virág, virágrész)

Illóolaj kemotípusok

Pl. Bazsalikom illóolajok fajtái:

linalool típusú „mediterrán” (D-Európa, K-Európa)

metilkavikol, kámfor típusú „Réunion” 

(Madagaszkár, India, Thaiföld)

metilcinnamát típusú (Bulgária)

eugenol típusú (Jáva, Marokkó, Egyiptom)



Illóolajok előállítása a növényekből

Vízgőzdesztilláció

gőzdesztilláció (SD)

vízdesztilláció (HD)

Sajtolás (Citrus félék termésfalából)

Oldószeres extrakció

zsír, olaj (pomádés eljárás)

illékony oldószerek (n-hexán, petroléter, diklórmetán)

kivonat                            „concrete”                              „absolute”

fluid állapotú gázok       szuperkritikus extrakció(SFE)

etanolos kivonáselpárologtatás

Szilárd fázisú mikroextrakciós gőztéranalízis (HS-SPME) - csak analitikai célra 



Szuperkritikus fluid extrakció (SFE)

Extrakció: fluid állapotú gázokkal (CO2 ) 

Előnyei:

Illóolaj összetevőkben nem okoz szerkezeti változást

Frakcionálásra alkalmas (illóolaj-zsírosolaj szétválasztás)

A kivonat oldószer nyomokat nem tartalmaz

Nem kívánt vegyületek szelektíven eltávolíthatók (pl.tujon)

Hátránya:

Speciális készülék, üzemeltetési költségek

Tehát…

A szuperkritikus extrakció – megfelelően megválasztott paraméterek mellett –

lehetőséget nyújt célzott összetételű növényi kivonatok előállítására

Napjainkra az alapanyag előállításban kiszorította a többi oldószeres kivonást



Virágvizek, aromavizek, hidrolátumok (kohobációs víz)

• Az illóolaj-tartalmú növényi részek gőzdesztillálásakor visszamaradó vizes kivonatok.

• A gőzdesztilláció során a szárított növényből álló töltött ágy a gőzforrás felett 

helyezkedik el, és csak a gőz halad át rajta.

• Forgalmazóik szerint tartalmazzák a vízoldékony hatóanyagokat és az illóolajat.

• Főleg külsőleges, kozmetikai alkalmazásuk ajánlott.

• A virágvizeket nem vizsgálták tudományos szinten.

Vizsgálataink szerint: 

• A virágvizek nem tartalmaznak se fenoloidokat, se illó szénhidrogéneket, csak 

oxigéntartalmú illó komponenseket

• A hidrolátumok egy része 1% tartósítószert (DHA, benzil-alkohol) tartalmaz 

• A tartósítószer mentes virágvizek illóolaj-tartalma minden mintánál 0,3% alatti

• Az aromavizekben lévő illóolaj frakció elérhet olyan koncentrációt, amely hatásos lehet, 

kifejtheti hűsítő, köptető, keringést fokozó, hangulatjavító, vagy nyugtató hatását

• Irodalmi adatok szerint a virágvizekben oldott illóolaj mennyisége nem elegendő az 

antimikrobiás hatás kiváltásához 

• Antioxidáns hatás nem várható, a flavonoidok és egyéb fenoloidok hiánya miatt



Illóolajok gázkromatográfiás vizsgálata

• Az illóolajok apoláris, viszonylag alacsony molekulatömegű, változatos 

szerkezetű illékony vegyületek elegye, analízisükre a gázkromatográfia 

kiemelten alkalmas

• Általunk leggyakrabban alkalmazott módszer: SPME-GC-MS



Szilárd fázisú mikroextrakciós gőztéranalízis (HS-SPME-GC-MS)

Analítikai mintavételi, mintaelőkészítési módszer, preparatív célra nem 

alkalmas

• a melegített illóolaj, drog gőzteréből szelektíven megkötjük az illó 

komponenseket, és az injektorba juttatjuk 

• mintaelőkészítés és akár oldószer nélkül bármilyen készítmény, 

kivonat, drog vizsgálható (gyors, egyszerű, környezettudatos…) 

• illóvegyületekre szelektív

• szerkezeti változást nem okoz

• mikroextrakció: nagy érzékenységű, alacsony kimutathatósági határ

• Lelke az SPME szál (fiber): szorbensréteg kvarcrúdon, vagy 

fémszálon rögzítve: „kifordított kapilláris kolonna”

• Az inkubáció során megoszlási egyensúly alakul ki a minta, és a 

gőztér, valamint a  gőztér és a szál felszínén megkötött komponensek 

között

• A megfelelően választott SPME szál esetén a vizsgálandó 

komponens feldúsul az adszorbensen (nagy érzékenység)



A szilárd fázisú mikroextrakció alkalmazása az illóolajok analízisében

• Megfelelő beállítások mellett megközelíti a növény „eredeti 

aromaprofilját”

• Az inkubáció és a mintagyűjtés hőmérsékletétől függően 

modellezhető a szobahőmétsékleten, vagy nyári tűző napon (40 ºC) 

érezhető aromaprofil

• 100 ºC-on történő inkubálással reprodukálható az illóolaj direkt 

injektálásával kapott illóolajösszetétel

• alkalmas a kohobációs vízbe oldódott illó komponensek vizsgálatára 

(pl. gyümölcs aromaanyagok, aromavizek)

• Hátránya: az illóolaj összetételt befolyásolja az illókomponensek 

közötti illékonyság különbség, valamint az adszorbens szálhoz való 

kötődés erőssége 



Mérési körülmények:

Statikus gőztéranalízis szilárd fázisú mikroextrakcióval (sHS-SPME)

Mintamennyiség: 10 µL illóolaj, 1 g drog, 0,5 ml aromavíz, stb. 

Mintatartó: 20 mL-es, szilikon/PTFE szeptummal lezárt headspace (HS) üveg 

Autómata mintaadagoló: CTC Combi PAL 

Inkubálás: 5 perc, 100°C 

Extrakció ideje: 20 perc, 100°C

SPME fiber: 65 µm filmvastagságú StableFlex 

polidimetilsziloxán/karboxen/divinil-benzol (CAR/PDMS/DVB) 

polidimetilsziloxán/divinil-benzol (PDMS/DVB) 

Deszorpció a gázkromatográf injektorában: 250°C, 1 perc 

Kifűtés: nagy tisztaságú nitrogén gázban, 250°C-on 15 perc



A gázkromatográfiás mérések körülményei

GC-MS
Gázkromatográf: Agilent 6890N/5973N GC-MSD 

Kolonna: Supelco SLB-5MS kapilláris kolonna 

(30 m × 250 µm × 0.25 µm) 

Kolonna hőmérséklet: 3 perc izoterm 60 ºC 

60-250 ºC 8 ºC/perc

1 perc izoterm 250 ºC 

Vivőgáz: 6.0 hélium,1.0 mL/perc (37 cm/s)

Injektálás: 1μl, 250 ˚C

Detektálás: quadrupole tömegszelektív detektor 

elektronionizációs mód (70 eV), 

teljes scan mód (41–500 amu, 3.2 scan/s) 

Az adatok értékelése: MSD ChemStation 

D.02.00.275 software (Agilent) 

Komponensek azonosítása: a retenciós sorrend 

és a tömegspektrumok összehasonlírása a NIST 2.0 

könyvtár adataival 

Százalékos értékelés: területnormalizáció

GC-FID
Fisons 8000 

Rt-β-DEXm (0.25µm) királis 

kapilláris kolonna 

(30 m x 0.25 mm 0.25 µm)

8˚C/perc 60- 230˚C

230˚C 5 perc 

Nitrogén

0,2-1μl, splitless, 210˚C

Detektor: lángionizációs detektor,  

240˚C 

Chrom Card software

retenciós adatok, standard addíció

területnormalizáció



Vizsgálataink célja

• Illóolajok antimikróbás hatásának a vizsgálata

• Illóolajok hatásának a vizsgálata állatkísérletekben

• Termesztési és gyűjtési körülmények hatásának vizsgálata, az 

illóolajok hatásáért felelős komponensek arányának növelésére, és 

a mellékhatást okozó komponesek arányának csökkentésére

• Extrakciós körülmények optimalizálása

• Biotechnológiai körülmények beállítása, az in vitro növények 

optimális illóolaj összetételének elérésére

• Hazai illóolaj-előállító kisebb vállalkozások termékeinek 

minőségbiztosítása

• Fűszernövények, és egyéb élelmiszeripari/ gyógyászati termékek 

vizsgálata, a várható mellékhatások csökkentése céljából



Illóolajok szerepe a növények életében

• Védelem a „ragadozók” és kórokozók 

(rovar, gomba, baktérium) ellen

• Beporzás, megtermékenyítés elősegítése

• Biológiai üzenetközvetítő

Az illóolajok hatásai és mellékhatásai



Illóolajok és a szaglás

A szaglás rendkívül komplex folyamat, leegyszerűsítve:

• Az illó komponensek a szaglóhám lipoid nyálkájába oldódnak 

• Az inger a szaglóidegen (az agy nyúlványa) továbbítódik a Bulbus olfactoriusba

• Innen elsősorban a limbikus rendszerhez, és az amygdalába, kisebb része a 

szaglókéregbe (temporális lebeny) jut

• Ezért az illatok gyakran az érzet tudatosodása nélkül fejtenek ki hatást 

hangulatunkra, érzelmeinkre

• A szaglás kutatásáért Linda Buck és Richard Axel 2004-ben Orvosi Nobel Díjat 

kapott



Illóolajok útja a szervezetben

Felszívódás Kiválasztódás

száj

gyomor

tüdő

máj

légúti nyálkahártya bőr

bőr vese

• A kis molekulatömeg és lipofil oldódási tulajdonságok miatt könnyedén

felszívódnak, és szinte minden szervbe eljutnak, átjutnak a vér-agy gáton is

• Minden érintett szervben fejthetnek ki hatást: receptorhoz kötődve, helyi

izgatással, reflexes úton, parakrin módon, vagy más, összetettebb

folyamatok során



Emésztésre ható illóolajok:

•amara aromatikum

•sztomahikum

•karminatívum

•koleretikum

•kolekinetikum

Diuretikus illóolajok

KIR-re ható:

•szedatív

•anxiolitikus

•narkotikus

•antikonvulzív

Antimikróbás hatás:

•antibakteriális

•antivirális

•antifungális

•anthelmintikus

•inszekticid

Külsőleg:

•helyi vérkeringést fokozó

•gyulladásgátló

•fájdalomcsillapító

•hűsítő

Légúti megbetegedésekre:

•expektoráns 

•szekretolítikus

•spazmolítikus 

•antiödémás

•gyulladásgátló

• Az egyes növények illóolajai összetételüktől függően több párhuzamos mechanizmussal is 

fejthetnek ki hatást, ezért általában több csoportba is sorolhatóak. 

• Legtöbb tudományos bizonyíték az antimikróbás hatást igazolja

• Napjaink gyógynövény-kutatására a szintetikus gyógyszerkutatáshoz hasonlóan jellemző a 

molekuláris szemlélet: az illóolajok hatásának komponensek szintjén történő vizsgálata. 

Az illóolajok tudományosan bizonyított hatásai



• magas szeszkviterpén tartalmú drogok

• Keserűanyag (szt-lakton) + illóolaj (szabad szt)

• étkezés előtt 30 perccel fogyasztva a nervus vagus 

izgatásán keresztül reflexesen fokozzák az emésztő 

enzimek termelődését

• aperitifek, svédkeserűk összetevői 

• Asteraceae: kamilla, cickafark, fehérüröm 

• kálmos

Emésztésre ható illóolajok
Belsőleges gyógyszerészi indikációja az monokomponensű illóolajoknak nem 

ismert, az emésztésre ható és diuretikus hatások főként a növényi drogok, fűszerek, 

vagy kivonataik alkalmazásának köszönhetőek. 

Amara aromatikumok:



Stomachikumok:

• közvetlenül izgatják a gyomor- és bélfalat 

• fokozzák a lokális keringést

• parakrin módon serkentik az   emésztőenzimek 

termelését és a gyomor ürülését

• Lamiaceae fűszernövények, főként oxigén 

tartalmú monoterpéneket tartalmaznak: 

bazsalikom, kakukkfű, zsálya, szurokfű, 

rozmaring, menta, majoranna

• Fenil-propán származékokat tartalmazó 

fűszernövények: fahéj, szegfűszeg, kurkuma, 

szerecsendió, gyömbér 



Karminatívumok:

• csökkentik a bél simaizomtónusát: Ca2+ 

csatorna gátló hatás

• csökkentik a bélgáz termelődését 

• fokozzák az elvezetését

• gyulladásgáló és nyugtató hatásúak

• irritábilis bél szindrómában előnyös

Oxigén tartalmú monoterpének és fenilpropán-

származékok: 

• Apiaceae: konyhakömény, édeskömény, ánizs, 

koriander, kapor

• Lamiaceae: fodor- és borsmenta

• FoNoVII.: Gutta Carminativa: konyhakömény-, 

édeskömény- és borsosmentaolaj

(0,08 g illóolaj az egyszeri adagban)



Choleretikumok és cholekinetikumok:

• A májparenchima közvetlen izgatásával 

stimulálják a májat és az epehólyagot 

• choleretikumok: epe kiválasztása 

• cholekinetikumok: epehólyag ürülése 

• segítik a zsírok emésztését

• borsosmenta, kurkuma , tárkony, cickafark

• Fono VII.: Gutta Cholagoga: boróka-, 

erdei fenyő, rozmaring-, eukaliptusz- és 

borsosmentaolaj 

(0,08 g illóolaj az egyszeri adagban)



Diuretikus illóolajok :

• A hatásért felelős komponensei a 

vesén át választódnak ki, a 

veseparenchyma izgatásával fokozzák 

a víz kiválasztását. 

• Legfontosabb diuretikus illóolaj a 

boróka tobozbogyó olaja terpinén-4-

ol, valamint α- és β-pinén tartalmának 

köszönhetően



Nyugtató, anxiolítikus és az antiepileptikus hatás:

• Nyíltláncú monoterpén alkoholok: nerol, geraniol, citronellol

és aldehid származékaik

• az orvosi citromfű, citronella, indiai citromfű és a 

bazsalikom illóolajok jellemző komponensei

• állatkísérletekben A GABA A receptorok klorid csatornáinak 

vezetését fokozzák

• EEG vizsgálatokkal humán kísérletekben is bizonyították a 

hatást (Quintans, 2008., Blanco 2009., Freire, 2006)
Orvosi citromfű

A központi idegrendszerre ható illóolajok I.

• A KIR hatás egy része a szaglás folymatán át, idegi közvetítéssel alakul ki, főként a 

hangulatot és a közérzetet szabályozza

• A szagok, illatok által kiváltott hatások vizsgálata leginkább pszichológiai 

módszerekkel lehetséges, gyógyszerészeti szempontból a készítmények illatosítása 

során kap jelentőséget. 

• A FoNo VII.-ben hivatalos készítmények közül a Paraffinum aromaticum és az 

Unguentum nutritivum tartalmaz citromolajat illatjavító segédanyagként

• Az illóolaj komponensek felszívódás után átjuthatnak a vér-agy gáton, és 

receptorokhoz kötődve közvetlenül is fejthetnek ki hatást



A központi idegrendszerre ható illóolajok II.

Nyugtató, altató, anxiolítikus hatás:

• linalool a levendula illóolajok fő komponense a GABA 

receptorok klorid csatornáinak nyitási frekvenciáját és a 

receptor affinitást fokozza, a benzodiazepinekkel azonos 

módon és hatásossággal 

• belélegzés után a linalool és a linalil-acetát a vérből és az 

agyszövetből is kimutatható 

• a levendula illóolaj KIR hatásait állatkísérletek és humán EEG 

vizsgálatok is igazolják 

• a benzodiazepinekkel ellentétben, nem rontja a motoros és 

kognitív teljesítményt 

• a muskotályzsálya illóolajának fő komonense szintén a 

linalool, nyugtató hatása azonos módon alakul ki
(Shaw és mtsai. 2007, Graham ás mtsai. 2003., Lehrner és mtsai. 2005., Manley, 1993)

Orvosi levendula



Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító illóolajok I.

COX és LOX (cikloxigenáz és lipoxigenáz) gátló illóolajok:

gátolják a gyulladásos intermedierek kialakulását arachidonsavból

Azulének, α-bizabolol: kamilla, római kamilla, cickafark illóolaj

• In vitro COX és LOX gátló komponensek

• Kamilla illóolaj: kamazulén-karbonsav: szelektív COX-2 gátló 

• Humán bizonyítékok: bőr és nyálkahártya gyulladást, irritációt, ekcémát csökkentik, 

a granulációt (sebgyógyulást) serkentik

Az eugenol a szegfűszeg illóolaj fő komponense

• In vitro COX-2 gátlás

• Humán bizonyítékok: fájdalomcsillapító hatását garat gyulladás, fejfájás és 

mozgásszervi fájdalom esetén 

• A fogászatban helyi érzéstelenítésre használják

(Srivastava, 2009., Ortiz, 2016, Kim, 2003., Banerjee, 2006)

Az aromás monoterpén timol és karvakrol, a kakukkfű, borsikafű, oregánó illóolaj 

• In vitro COX-2 gátlás

• leginkább a gyulladásos eredetű légúti betegségek terápiájában használják ki



Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító illóolajok II.

Fejfájás, neuralgia kezelésére:

• a mentol a borsosmenta és a japánmenta illóolaj fő 

komponense ingerli a hidegérző receptorokhoz ligandként

kötődik, 

• magasabb koncentrációban Ca2+ csatorna gátló a 

termoreceptorokon és az érzőideg végződéseken –

lokálanesztetikus hatás

• migrén ellenes hatását a trigeminus ideg hidegérző 

receporainak izgatásával éri el 

• 10%-os alkohollal hígított borsosmenta illóolaj a 

halántékba dörzsölve, 1 g ASA-val, vagy paracetamollal

megegyező mértékben csillapítja a fejfájást (humán 

placebokontrolos kettős vak vizsgálatok)

• helyi érzéstelenítő hatású, viszkető kiütésekre is lehet 

alkalmazni

Borsosmenta



Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító 

illóolajok III.

Reumás fájdalmak, izomfájdalmak, neuralgia 

kezelésére

külsőleg helyi vérkeringést fokozó illó 

komponensek: 

• kámfor: a kámfor és rozmaring illóolaj fő 

komponense

• cineol: az eukaliptusz illóolaj fő komponense

• α,β-pinén: boróka és fenyő illóolajok fő 

komponense

Alkalmazás: a fájdalmas terület bedörzsölése       

6-10% illóolajat tartalmazó készítményekkel 

Galeotti, 1988., Tacher, 2010., Billaní, 1995.)

Rozmaring



Antibakteriális, antifungális illóolajok I.

• Az illóolajok hatásai közül az antimikróbás hatást igazolja a legtöbb irodalom

• A kórokozók elleni védekezés a növényekben is az illóolajok egyik fő feladata, 

szinte minden illóolaj mutat antimikróbás aktivitást

• A terpinén-4-ol a teafa illóolaj fő komponense, 

membránkárosító hatásának köszönhetően in vitro 

számos baktérium és gomba növekedését gátolta

• A szintetikus szerekkel ellentétben nem alakul ki 

rezisztencia

• Humán bizonyítékok: Tinea pedis, szájüregi 

candidiázis kezelésére a teafaolaj a szintetikus 

gombaellenes szerekkel egyenértékű, körömgomba 

kezelésére töményen alkalmazva hatásos 

• Acne ellen 5-15% teafa olaj tartalmú krém a benzoil-

peroxidos krémmel azonos hatásosságú

• MRSA ellen a szulfadiazin+klórhexidin kezelés 

hatásosságát megközelíti 

• A levendula illóolaj szintén terpinén-4-ol tartalmának köszönheti jelentős antimikróbás 

aktivitását  (Cassella, 2002, Carson 2006)

Teafa



Antibakteriális, antifungális illóolajok II.

• A kakukkfű és a szurokfű illóolaj fő komponensei, a timol

és a karvakrol, aromás monoterpén alkoholok, a fenolnál 

25x hatékonyabb antimikróbás hatásúak, de kevésbé 

toxikusak

• Hatásosságukat a bőr és köröm gombás fertőzéseiben humán 

bizonyítékok igazolják

Gombás fertőzések kezelésében hatékonyan alkalmazható 

további illóolaj komponensek/illóolajok:

• limonén: citrus félék illóolaja (citrom, narancs, mandarin, 

grapefruit, bergamott, limetta...)

• cineol: eukaliptusz illóolaj

További kiemelten hatékony antibakteriális illóolajok: 

szegfűszeg (eugenol)

fahéj (o-metoxi-fahéjaldehid)

orvosi zsálya, muskotályzsálya, boróka, mirrha
(Pina-Vaz, 2004., Sokovic, 2009).

Szurokfű



Antivirális illóolajok: 

• A monoterpén szénhidrogének (γ-terpinén, α-terpinén, 

pinének, p-cimol) a leghatékonyabbak

• gátolták a vírusok kötődését a gazdasejthez: fehérjeburkukhoz 

kötődve blokkolták a vírusokat még a sejtbe jutás előtt, 

• A vírusok szaporodását in vitro számos illóolaj komponens 

gátolta, de ezt a hatást sejten belül nem sikerült bizonyítani. 

• Humán kísérletek a hatásosságot Herpes labialis esetén 

igazolták (HSV-1,2). 

• Az orvosi citromfű, eukaliptusz, teafa, és kakukkfű illóolajok 

a külsőleges acyclovir készítményekkel megegyező mértékű 

hatást mutattak, de az eltérő hatásmechanizmus miatt az 

acyclovir rezisztens vírustörzseket is gátolták



Légzőrendszerre ható illóolajok:
• Az illóolajokat leggyakrabban légúti betegségek tünetei csökkentésére alkalmazzuk 

• Speciális helyzet, belélegzés után a légzőrendszeren közvetlenül is kifejtik hatásukat

• Felszívódva a légutak nyálkahártyáján kiválasztódnak az illóolajok, így másodlagos 

hatást is kiválthatnak, eljutnak az alsó légutakba is

• Légúti fertőzések kezelése: antivirális, antibakteriális illóolajokkal

• Gyulladás csökkentése: gyulladásgátló illóolajokkal

• Fontosabb illóolajok: eukaliptusz, kakukkfű, borsosmenta, ánizs, édeskömény, erdei 

és egyéb fenyőfajok olajai

• Legtöbb humán vizsgálatot az eukaliptusz és a borsosmenta illóolajával végezték, 

megállapították, hogy az eukaliptol (cineol) hatékonyabban csökkenti a 

orrnyálkahártya vérrel telítettségét, és segíti a légúti váladékok oldását, mint a 

mentol

• A kakukkfű olaj timol és karvakrol tartalma miatt jelentős antimikróbás, 

gyulladáscsökkentő hatást mutatott, emellett a légúti görcsöket is csökkentette

• A fenyőfélék illóolaja pinén tartalma miatt hatékony nyákoldó, de jelentős irritáló 

hatást mutatott, és aszmatikus rohamokat is indukált érzékenység esetén.

• Az anetol tartalmú olajok (ánizs, édeskömény) is hatékony expektoráns hatásúak, de 

gyakoriak a mellékhatások



Repellens illóolajok I.

• Illóolajok szerepe: a beporzás elősegítése – a 

virág illóolajok odacsalogatják a beporzást végző 

rovarokat

• A növény többi része számára a rovarok 

kártevők, számos illóolaj rendelkezik larvicid, 

ovicid hatással: pl. eukaliptusz, rozmaring, ánizs, 

gyömbér, boróka, fenyő, kakukkfű, bazsalikom, 

citromfű, citronella

• Kiemelten larvicid, repellens komponensek: 

cineol, timol, karvakrol, α-pinén, eugenol



Repellens illóolajok II.

Legfontosabb repellens illóolajok szúnyog és kullancs ellen:

Indiai citromfű, citronella illóolaj (citrál, citronellál) :

• a repellens aktivitás humán vizsgálata során a bőrre kent 

1 mg/cm2 illóolaj a hatékony, irritációt nem tapasztaltak.

Eukaliptusz illóolaj (cineol, pinének): kullancs, tetű és 

szúnyog ellen

• 30% hígított eukaliptusz olaj 2 órán át távol tartja a 

szúnyogokat és a kullancsokat

• a tömény eukaliptusz illóolaj ruhára permetezve akár 8 

napig véd a szúnyogok ellen

Bazsalikom illóolaj (eugenol): 10%-os oldatban hatékony

Gyömbér illóolaj: 2 órán át 100%-os védettség szúnyogok 

ellen 4mg/cm2 koncentrációban
(Pushpanathan, 2008., Traboulushi, 2002., Isman and Machial,2000, 2006., Fradin, 2006., Nerio, 2009)

Indiai citromfű

Eukaliptusz

Az illóolajok a szintetikus repellensek reális alternatívái, a szintetikumok 

környezetszennyező és irritatív hatása nélkül



Illóolajok nem kívánt mellékhatásai

α-tujon                β-tujon

•Az illóolajokat mindig hígítva alkalmazzuk

•Belsőleg alkalmazva fokozott körültekintést igényelnek: nagyobb dózisban, vagy

érzékenység esetén, gyomor, bél vagy vese irritációt okozhatnak

•Több alkohol, aldehid, karbonsav funkciós csoportot tartalmazó illó komponensek,

pl a kamilla, zsálya, kapor, ánizs, édeskömény, fahéjolaj külsőleg alkalmazva is

allergiás reakciót válthat ki

•A mellékhatásokért gyakran a metilén-dioxi, vagy több metoxi csoportot tartalmazó

fenilpropán-származékok felelősek, de monoterpén komponensek is okozhatnak

problémát

•Az illóolajok mellékhatása gyakran a szabálytalan előállítás, helytelen tárolás és

alkalmazás során kialakuló, a megfelelő minőségű illóolajokban nem jelenlévő

komponenseknek tulajdonítható, tehát megbízható forrásból származó illóolajok

használatával, valamint az adagolás betartásával a mellékhatások elkerülhetőek.



Toxikus illóolajok és komponensek

idegrendszeri zavarok tujon      orvosi zsálya, fehérürömfű, tuja stb.

aszkaridol libatopfű

cineol eukaliptusz

pinokámfon izsóp

pulegon csombormenta

kámfor rozmaring, kámfor

hallucinogén   miriszticin     szerecsendió, petrezselyem

abortív apiol, miriszticin petrezselyem, szerecsendió

kardiotoxikus timol kakukkfű

pinokámfon izsóp

légzésbénító mentol borsosmenta

hepatokarcinogén      pulegon csombormenta

genotoxikus azaron kálmos

szafrol sáfrány

estragol bazsalikom, koriander

metil-eugenol szegfűszeg



Megjelenési formák: 

kontakt dermatitis, ekcéma: bőrpír, kiütés, nedvedző hólyagok, hámlás, duzzanat 

• Az egyéni érzékenység ellenőrzése bőrpróbával: 1-2 csepp illóolaj a csukló belső 

felületén, néhány óráig hagyjuk rajta 

• A bomlástermékek a nem érzékeny bőrűeknél is okozhatnak bőrtüneteket

• Külsőleges alkalmazás esetén is felszívódnak az illóolajok, előfordulhat fejfájás, 

szédülés, émelygés, hányás 

Fényérzékenység: (citrus illóolajok, furanokumarin tartalmuk miatt)

• fotodinámiás anyagok érzékenyítenek a fényre, fokozott pigmentáció 

• fototoxikus: nagyobb dózisban fény hatására bőrgyulladást okoznak 

• fotoallergiás: önmagában nem allergizál, fényre bomlik, metabolitok allergizálnak

Irritáció

• tünetei hasonlóak az allergiához 

• gyorsan, pár nap alatt gyógyul 

• független az egyéni hajlamtól

• a tünetek súlyossága az alkalmazott 

dózistól függ

• ismételt expozíció esetén is azonos 

súlyosságú tünetek 

Allergia

• az allergiás reakció azonnal kialakul 

• lassan gyógyul

• az immunrendszer egy anyaggal szembeni 

fokozott reakciója 

• egyéni hajlam: szenzibilizáció

• ismételt bevitelnél a tünetek súlyosodnak, 

a kiváltó dózisok csökkennek

A külsőleg alkalmazott illóolajok mellékhatásai
Az illóolajokat külsőleg is mindig hígítva alkalmazzuk!!!



Toxikus monoterpének: tujon

Fehérürömfű az abszint szeszesital alkotója

•Illóolajtartalom: 0,2-1,5%: kb. 50 mono- és szeszkviterpén, akár > 40% tujon

•LD 50 IO = 0,96 g/kg (patkány, per os ), dermálisan max. 0,4% β-tujon

•tujonszármazékok tömény alkoholban jól oldódnak, vízben nem

•ürmösborok: csekély alkoholtartalom

•krónikus abúzus: abszintizmus: zavart tudatállapot, hallucinációk, görcsrohamok

•hallucinogén hatásért felelős: a β-tujon és a magas alkoholtartalom

•a tujon reverzibilisen gátolja a GABA-A receptor Cl‾ csatornáit

•a jelenleg forgalmazott abszintban a tujontartalom max. 35 mg/kg

•fekete üröm helyettesíti: fekete abszint

•A tujon további toxikus hatásai: embrio és fetotoxikus, abortív
(PNAS 2000, 97, 4417-4418. Pharmacology, Biochem. Behav. 1999, 62, 473–480.)

β-tujon 8,68%

β-tujon 0,44%

Artemisia absinthium                              Artemisia vulgaris
germakrén-D



Orvosi zsálya
• Sztomachikus hatású fűszer, alkoholos kivonata szájvizekben gyakori

• Külsőleg antimikrobiális, gyulladásgátló, izzadásgátló

• IO: 1,2-3,6%, 30-60% tujonszármazék, 1,8-cineol

• α-tujon GABA-A receptor Cl--csatornáihoz 2-3x nagyobb affinitás, mint a β-tujon

• IO huzamos használata: epileptiform görcsöket válthat ki, abortív, terheseknek tilos!

• Külsőleges alkalmazás! Belsőleg fokozott körültekintéssel alkalmazható

• Készítményekben max. 0,5 mg/kg α-tujon



Toxikus monoterpének: pinokámfon
Izsóp olaj

Illóolaj fő komponensei: pinokámfon, α,β-tujon

• Fűszernövény, gyógylikőrökben gyakori

• gyulladáscsökkentő, görcsgátló, köhögéscsillapító, 

asztmás, hurutos panaszok esetén 

• szélhajtó, gyomorerősítő, készítményekben

• csökkenti az izzadást

• emeli a vérnyomást

• külsőleg zúzódások borogatására 

Toxicitás:

Pinokámfon: neurotoxikus, tujonnal megegyező 

hatásmechanizmus a GABA A receptorokon

• állat: LD50: 585mg/kg

• embernél 3mg/kg okoz zavartságot

• alkoholos italokban max 20 ml/kg

Kardiotoxikus is!

További tujon tartalmú illóolajok: gilisztaűző varádics, 

nehézszagú boróka, tuja fajok

Tünetek:

1. fázis:

• vérnyomás csökkenés

• random klónusos görcsök

• zavartság

• szapora légzés

2. fázis:

• magas vérnyomás

• gyors pulzus

• gyakori klónusos görcsök



Toxikus monoterpének: mentol, mentofurán, pulegon 

Mentha piperita - borsosmenta
Illóolaj fő komponens a mentol

további komponensek: menthon, cineol, piperiton, 

mentofurán, pulegon, stb.

Mérgezés: a mentol gyermekeknél bronchusgörcsöt, 

légzésbénulást okozhat

•3 év alatt semmilyen készítményben nem alkalmazható, 

10 év alatt nem ajánlott

•Mentol mentes fodormentaolajjal helyettesíthető

További toxikus komponensek:

•Mentofurán, pulegon hepatotoxikus

Mentha pulegium – csombormenta

Árterületek, mocsarak, árokpartok, illetve nedves rétek 

jellemző növénye.

Illóolaj fő komponens: pulegon 86%

Mérgezés: neurotoxikus, tüdőtoxikus, hepatotoxikus, 

abortív

Felnőtteknek p.os max. 40 mg illóolaj 

pulegon max. 0,5 mg/nap

Külsőleg max. 1,3% illóolaj a készítményekben



 

Toxikus monoterpének: 1,8 cineol = eukaliptol

Eukaliptusz olaj

Illóolaj fő komponense: eukaliptol (60-85%) 

Hatás: gyulladást csökkentő, antibakteriális, antifungális, köptető, 

nyákoldó, köhögéscsillapító, csökkenti az orrnyálkahártya vérbőségét

• külsőleg hiperemizáló, antiszeptikus, repellens

Toxicitás: belsőleg nagy dózisban görcsrohamokat, fulladást okoz

• 10 év alatt TILOS alkalmazni!

• Napi max. dózis 600 mg, dermálisan max 20% készítményekben

Tünetek:

• KIR depresszáns, epileptiform görcsök, fejfájás, szédülés

• Izomgyengeség, szapora pulzus, vérnyomáscsökkenés, hideg 

verejtékezés, gyomorproblémák, hányás

• Jellemző tünet: pont szerű pupilla

• abnormális légzés – centrális eredetű légzésbénulás

• kóma

• Halálos mérgezések: 15 perc – 15 óra

• Ez az illóolaj okoz leggyakrabban halálos mérgezést!!!



Toxikus monoterpének: kámfor
D-kámfor : a Lauraceae fajaiban 

L-kámfor a Lamiaceae fajokban

Rozmaring olaj
- 1,8-cineol (15-30%), L-kámfor (4-10%) (“Labiatae kámfor” )

Hatás: görcsoldó, kolagóg, koleretikus, hepatoprotektív, antibakteriális, 

gyulladáscsökkentő

illóolaj: növeli a vércukorszintet, csökkenti az inzulin felszabadulást

Külsőleg: hiperemizáló reumás fájdalom elleni bedörzsölő, gyulladáscsökkentő, a 

sebek gyógyulását segíti

A kámfor előállitása:

Kámforfa forgácsból vizgőz desztillációval utána frakcionált desztillációval vagy

szublimációval történő izolációval

Mesterséges kámfor előállításának kiindulási anyagai: α-pinén, borneol

Alkalmazása: külsőleg: reumatikus fájdalom, neuralgia, gyulladás csillapítására

Toxicitás: kámfor: Humán LD: 5 – 20 g, 50 – 550 mg/kg

Mérgezés: 

Neurotoxikus: KIR izgalom, delírium, majd depresszió – légzésdepresszió – kóma

szorongás, depresszió, zavartság, fejfájás, szédülés, hallucinációk

Testi tünetek: hasmenés, hányás, légzésbénulás, kardiális aritmiák, máj és vesetoxikus

Halál: légzésbénulás, status epilepticus



Toxikus monoterpének: timol, karvakrol

Kakukkfű olaj

•Expektoráns, antibakteriális, antifungális

•Szájvizekben, fertőtlenítő készítményekben gyakori

•Fő komponens: timol és karvakrol

Mérgezés:

• A timol külsőleg bőrirritációt okoz

• Belsőleg gyomor irritáló

• Gátolja a trombocita aggregációt, súlyos vérzések!

•A timol (kisebb mértékben a karvakrol is) humán izolált 

kamrai cardiomyocyta tenyészeteken koncentráció függően 

gátolja az L-típusú Ca2+ csatornát

•Fűszerként nem éri el a toxikus szintet 

•Izolált komponensekkel, és szájvízzel írtak le 

mérgezéseket



Toxikus fenilpropán-származékok: azaron

Kálmosolaj
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• A Calami rhizoma fűszer: borok, likőrök, pálinkák ízesítésére

• Az Acorus calamus (orvosi kálmos) védett növény

• A mellékhatásért felelős komponens: β-azaron hepatokarcinogén

• Az azaron tartalom a poliploiditástól függ (J. Essent. Oil. Res. 2003, 15, 313-318)

• Termőhely Poliploiditás Azarontartalom

Észak-Amerika diploid azaronmentes

Európa triploid alacsony 

Ázsia tetraploid magas 

• Az ellenőrzött helyről történő beszerzés meghatározó a toxicitás szempontjából

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.meemelink.com/prints images/24007.Acoraceae - Acorus calamus.jpg&imgrefurl=http://www.meemelink.com/prints pages/24007.Acoraceae - Acorus calamus.htm&usg=__2V4ccQTvybVma6KsSW_Pppnz4Mw=&h=650&w=507&sz=64&hl=hu&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=cN8gpYdB_WcrXM:&tbnh=137&tbnw=107&prev=/images?q=acorus&start=20&um=1&hl=hu&sa=N&rlz=1T4GGLL_huHU349HU349&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.meemelink.com/prints images/24007.Acoraceae - Acorus calamus.jpg&imgrefurl=http://www.meemelink.com/prints pages/24007.Acoraceae - Acorus calamus.htm&usg=__2V4ccQTvybVma6KsSW_Pppnz4Mw=&h=650&w=507&sz=64&hl=hu&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=cN8gpYdB_WcrXM:&tbnh=137&tbnw=107&prev=/images?q=acorus&start=20&um=1&hl=hu&sa=N&rlz=1T4GGLL_huHU349HU349&ndsp=20&tbs=isch:1


MMDA

Szerecsendió olaj

•Sztomachikus, karminatív fűszer

•Görcsoldó hatású készítményekben

•Illóolaja hivatalos a Ph-Hg-VIII.-ban

•Akár 1/2-1 mag hallucinációt, pszichikai tüneteket okozhat

Pszichoaktív összetevők: 

•miriszticin: 

MMDA: 5-metoxi-3,4-metiléndioxi-amfetaminná alakul

Humán szervezetre gyakorolt hatások: 

•Pszichés hatások: eufória, halucinációk, irreális gondolkodás, 

nyugtalanság, szorongás 

•Szomatikus hatások: tachycardia, palpitáció, remegés, hidegrázás, 

fejfájás, hányinger, hasi fájdalom 

•Több napig is megmaradó mellékhatások: fejfájás, émelygés, 

szédülés, zavartság

•Neurotoxikus: KIR idegsejtek apoptózisa

•Két halálesettel járó túladagolást írtak le

(30%)



Illó fenilpropán-származékok megoszlása miriszticin tartalmú 

fűszernövényekben
Miriszticin: hallucinogén komponens



•Illóolaja diuretikus, fűszernövény

•Népgyógyászatban a nem kívánt terhesség 

megszakítására alkalamzták, 900 mg/ 8 napig

•Illóolajának fő komponensei, az apiol és a 

miriszticin a méhizomzat összehúzódását stimulálja

•Illóolaja, magja, teája nem adható várandós nőknek

•Szerecsendió érzékenység esetén óvatosan kell 

használni

Birth Def. Res. B.2003, 68, 501–504

miriszticin 86,1% 

apiol 1,4%

Petroselinum segetum 

apiol 82.3%
Petroselinum crispum 
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TIC: petrezselyem SPME.D\data.ms

apiol 36,9%miriszticin 47,3% 

Petroselinum crispum 

Toxikus fenilpropánszármazékok:

Petrezselyem olaj

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bdrb.v68:6/issuetoc


Illó fenilpropán-származékok megoszlása 

apiol tartalmú fűszernövényekben

Apiol: abortív, hepatotoxikus komponens



Toxikus fenilpropán-származékok: eugenol, metil-eugenol

Szegfűszeg olaj

Illóolaj fő komponense: eugenol (75-95%)

Hatás: bakteriosztatikus, gombaellenes, vírusellenes

• eugenol gyulladáscsökkentő, nyugtató, narkotikus, MAO gátló

Alkalmazás:

• Külsőleg száj és garatgyulladás kezelésére

• Fogászatban helyi érzéstelenítésre

Mérgezés:

eugenol:

• trombocita aggregáció gátló – vérzések!

• kardiodepresszív hatás: Ca2+ csatorna gátló

metil-eugenol (állás során alakul ki):

• véralvadás gátló

• hepatokarcinogén, genotoxikus

• embrio toxikus

• külsőleg: bőrszenzibilizáció, nyálkahártya irritáció

Ceyloni fahéj levél illóolaj: eugenol 70-85%



Illó fenilpropán-származékok megoszlása eugenol tartalmú fűszernövényekben
Az eugenol, de főleg származéka a metil-eugenol hepatokarcinogén, genotoxikus, fűszerként 

alkalmazva nem éri el a toxikus dózist, parfümériai alkalmazása során írtak le mérgezéseket

(Mol.Nutr. Food.Res. 2005.49.131-158))



Toxikus fenilpropán-származékok: anetol, dianetol, esztragol

Édeskömény olaj, ánizsolaj, csillagánizs olaj

Illóolaj komponensek: anetol: édeskömény olaj: 40-70%

ánizs, csillagánizs olaj: 90%

Felhasználás:

•Köhögéscsillapító és köptető készítményekben

•Étvágyjavító, emésztést segítő készítményekben

•Görcsoldó, bakteriosztatikus, epetermelést fokozó hatás: epe- és vesekő kezelésére

•Tejelválasztást fokozó készítményekben

•Tejszaporító teák, csecsemő- és gyermek karminatívum

Mérgezés:

•Termés: allergiás bőrtünetek, légúti reakciók

•Illóolaj: hányinger, hányás, légúti ödéma, görcsök

•Anetol: nagy dózisban! májkárosító, májenzimeket indukálja, 

•Kisgyermekeknél: magas vérnyomás, cianózis, étvágytalanság, izomrángások 

•Epilepsziásoknál az illóolaj görcsöket válthat ki 



Illó fenilpropán-származékok megoszlása anetol tartalmú fűszernövényekben
Anetol: fűszerként nem toxikus komponens, nagy mennyiségben hepatotoxikus, citotoxikus, 

állás során dianetol alakul ki belőle, ami ösztrogén receptorhoz kötődve reproduktív toxikus



Illó fenilpropán-származékok megoszlása esztragol tartalmú 

fűszernövényekben
Esztragol: hepatokarcinogén, genotoxikus komponens, fűszerként alkalmazva nem éri el a 

toxikus dózist, csak pestot nagy menyiségben, gyakran fogyasztóknál írtak le mérgezést.

(Mol.Nutr. Food.Res. 2005.49.131-158, Mice. Cancer Res. 1987, 47, 2275)



Köszönöm a figyelmet!


