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Bevezetés

A gyógyszerek hatásosságának, biztonságosságának 
és ártalmatlanságának egyik garanciája a potenciáli-
san előforduló toxikus szennyező anyagok megfelelő 
határértéken belül tartása. Toxikus komponenseket 
azonban nemcsak a szintetikusan előállított gyógysze-
rek, hanem például élelmiszerként és „természetes 
eredetű gyógyszerként” használt növények is tartal-
mazhatnak. Napjainkban különösen nagy az érdeklő-
dés a „természetes összetevőket” tartalmazó ételek, 
teák és étrend-kiegészítők iránt, melyek minősége a 
gyógyszerekével nagyon sok esetben nem összemér-
hető. Továbbá az e termékekkel kapcsolatos fogyasztói 
feltételezés (mely szerint, ami természetes az bizton-
ságos), nem helytálló. Számos, az étrendünkben elő-
forduló növényi hatóanyag rendelkezik toxikus hatá-
sokkal [1]. Annak ellenére, hogy ezek a fitotoxinok 
alapvetően nem jelentenek veszélyt a fogyasztókra, 
vannak olyan növényi alapú ételek, amelyekben az 
egyes toxikus alkotórészek jelentős mennyiségben 
vannak jelen. A megnövekedett expozíció fokozhatja a 
nem kívánt hatások kialakulásának valószínűségét. Az 
alábbiakban az élelmiszer-toxikológiai szempontból 
kiemelt figyelmet érdemlő vegyületek közül a fenil-
propán származékokat mutatjuk be [2, 3].

Toxikus illó fenil-propán származékok

A fenil-propán származékok a fenoloidok közé tartozó 
vegyületek. Bioszintézisük aromás aminosavakból 
történik, ennek megfelelően közös szerkezeti elemük a 
hattagú aromás gyűrű, valamint a hozzá kapcsolódó 
három szénatomos oldallánc. Kémiai szerkezetük 
alapján többféleképpen csoportosíthatók. A jellemző 
funkciós csoportok szerint megkülönböztetünk alde-
hideket (pl. fahéjaldehid, ánizsaldehid), alkoholokat 
(pl. fahéjalkohol), fenolokat (pl. eugenol), valamint 
metoxi (pl. anetol, elemicin, esztragol, metileugenol) 
és metilén-dioxi (pl. apiol, miriszticin, szafrol) cso-
portot tartalmazó komponenseket. Az oldalláncon a 
kettős kötés helyzete alapján allilbenzéneket (C2-C3 
telítetlen kötés), valamint C1-C2 kettős kötést tartal-
mazókat különböztetünk meg. Előbbiek közé az 
eugenol, metileugenol, esztragol, szafrol, miriszticin 
valamint az apiol sorolható, az utóbbiak közül az 
izoeugenol és az anetol említhető [1].

A következőkben bemutatásra kerülő toxikus fenil-
propán származékok (1. ábra) számos fűszernövény-

nek, valamint azok illóolajának természetes összete-
vői. Ezen kívül különböző élelmiszerekben, kozmeti-
kai termékekben, mint hozzáadott ízesítő és/vagy illa-
tosító anyagok is megtalálhatók [2].

Apiol

Az apiol (1. ábra) számos fűszernövény, köztük a pet-
rezselyem, édeskömény, valamint a szerecsendió illó-
olajában megtalálható. Legnagyobb arányban a petre-
zselyem tartalmazza, melynek jellegzetes illatát adja. 
A levélből valamint a magból készült illóolaj főkom-
ponense, az apiol abortív hatású. Az apiol által okozott 
abortív eseteket esettanulmányokban írták le, vala-
mint a toxikológiai adatok meghatározására állatkísér-
leteket végeztek. Mindezek alapján megállapítható, 
hogy az apiolban gazdag illóolajok elfogyasztása ese-
tén fennállhat a vetélés kockázata, továbbá külsőleges 
alkalmazásuk is ellenjavallt várandósság idején [4].

Miriszticin

A miriszticin (1. ábra) a szerecsendión kívül a kapor-
ban, zellerben, petrezselyemben, petrezselyemgyökér-

Jelen tanulmány célja a toxikus illó fenil-propán 
származékok jellemzése előfordulásuk és farmakoló-
giai tulajdonságuk alapján . Az apiol, miriszticin, 
esztragol, eugenol, metileugenol és szafrol fűszernö-
vények jellemző komponensei, valamint az élelmi-
szerekben is megtalálhatók, mint hozzáadott ízesítő 
anyagok. Közös szerkezeti elemük a hattagú aromás 
gyűrű, valamint a hozzá kapcsolódó három szénato-
mos oldallánc, mely alapján a potenciálisan 
genotoxikus és karcinogén vegyületek közé sorolha-
tók . A metileugenol egyik metabolitjának, az 
1´-hidroximetileugenolnak a hepatokarcinogén ha-
tását in vitro és in vivo is bizonyították . Mindezek 
alapján a toxikus fenil-propán származékokat tartal-
mazó fűszerek használata körültekintést igényel.

Toxikusillófenil-propánszármazékokelőfordulása
ésjellemzése

1Hiba-Balogh Lilla Nóra, 2Böszörményi Andrea

Hiba-Balogh Lilla gyógyszerészeti tanulmá-
nyait a Semmelweis Egyetemen végezte. 
Diplomamunkáját a Semmelweis Egyetem 
Farmakognóziai Intézetében készítette. 
2016-ban szerzett diplomát. 2016 szep-
tembere óta az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézetben dol-
gozik gyógyszerminőségi értékelőként.



2020. február GYÓGYSZERÉSZET 89

ben, sárgarépában, valamint a feketeborsban is megta-
lálható biológiailag aktív komponens. Fűszerekből a 
becsült napi bevitel néhány mg [5, 6]. A miriszticin 
apoptotikus aktivitással rendelkezik. A központi ideg-
rendszerre gyakorolt neurotoxikus hatás idő- és dózis-
függő, elsősorban apoptotikus idegsejt-halál a követ-
kezménye [7]. Az irodalmi adatok a miriszticin meta-
bolizmusával kapcsolatban nem egységesek. In vitro 
vizsgálatok szerint a miriszticinből pszichoaktív am-
fetamin származékok (pl. 3-metoxi-4,5-metilén dioxi-
amfetamin) keletkeznek [8]. Állatkísérletekben a 
miriszticin metabolitjai között nem azonosítottak am-
fetamin származékokat [9]. Későbbi vizsgálatok kimu-
tatták, hogy a szerecsendióban található fenil-propán 
származékok metabolizmusa során a megfelelő 
O-demetil-, valamint dihidroxi-származékok keletkez-
nek [10].

Esztragol

Az esztragol (1. ábra) természetesen előforduló kom-
ponense a tárkony (60–70%), bazsalikom (20–43%), 
édeskömény (5–20%) valamint az ánizs (1%), és a csil-
lagánizs (5–6%) illóolajának. Ezen kívül konzervek, 
alkoholos italok is tartalmazzák hozzáadott adalék-
anyagként. A European Union Scientific Committee 
on Food (a továbbiakban: EU-SCF) által végzett becs-
lés alapján az átlagos napi bevitel 4,3 mg [11].

Eugenol

Az eugenol (1. ábra) a szegfűszeg illóolajának főkom-
ponense, ezen kívül kisebb mennyiségben más fűsze-
rekben, például a majorannában és a fahéjban is meg-
található. Az eugenolt a fogászatban fájdalomcsillapító 
és fertőtlenítő hatása miatt alkalmazzák, valamint íze-
sítőanyagként az élelmiszer- és a kozmetikai iparban 
is felhasználást nyer. Az élelmiszeripari termékek kö-
zül elsősorban üdítőitalok, fagylaltok, péksütemények 
és rágógumik tartalmazzák. Mindezek alapján az átla-
gos napi eugenol bevitel tág határok között változik (7 
- 76 mg) [12].

Metileugenol

A metileugenolt (1. ábra) tartalmazó fűsze-
rek közé elsősorban a szerecsendió, citrom-
fű, tárkony, bazsalikom, csillagánizs, vala-
mint az édeskömény sorolható. Ezen kívül a 
metileugenol hozzáadott ízesítő anyagként 
lekvárokban, pékárukban, üdítőitalokban, 
rágógumikban és fagylaltokban is megtalál-
ható. Illatanyagként különböző kozmetikai 
termékekben nyer felhasználást [13]. Az orá-
lisan, dermálisan vagy inhaláció útján a 
szervezetbe jutott metileugenol átlagos napi 
mennyisége az EU-SCF által közölt becslé-

sek szerint: 13 mg [14].

Szafrol

A fentiekben bemutatott vegyületekhez hasonlóan a 
szafrol (1. ábra) is természetes összetevője számos fű-
szernek. Egyik legfontosabb forrása a szerecsendió, 
ezen kívül a fahéjban, az ánizsban, a fekete borsban, 
valamint a bazsalikomban is megtalálható. Ízesítő-
anyagként elsősorban konzervek, rágógumik, vala-
mint üdítőitalok tartalmazzák [2]. Utóbbiak közül kü-
lönösen a cola ízesítésű üdítőitalok a fontosak, ame-
lyek ízesítéséhez fahéjaldehidet, szafrolt és mirisz-
ticint használnak [15]. Az EU-SCF adatai szerint a 
becsült átlagos napi bevitel 0,3 mg szafrol [16].

A humán expozíció jelentősége

A szerkezeti hasonlóság miatt, az esztragol, eugenol, 
metileugenol és szafrol bioaktivácója és genotoxici-
tásának mechanizmusa hasonlóságot mutat. Az in vivo 
átalakulás dózisfüggő, alacsony dózisok esetén (1–10 
mg/kg) a genotoxikus metabolitok képződése jelentő-
sen csökken. Ez az alacsony expozíció 100–1000x na-
gyobb dózis, mint a becsült vagy várt humán expozí-
ció. A Flavor and Extract Manufacturers Association 
of the United Nations (a továbbiakban: FEMA) Szak-
értő Bizottságának állásfoglalása szerint nincs szigni-
fikáns daganat kockázat emberben, az EU-SCF azon-
ban a fogyasztás korlátozására hívja fel a figyelmet 
[17].

Az alábbiakban a genotoxikus származékok képző-
dése szempontjából legjelentősebb folyamatot, az allil 
oldallánc CYP enzimek által katalizált hidroxilációját 
mutatom be (2. ábra).

A metileugenol és a szafrol 1́ -hidroxilációjában – 
többek között – részt vesz a humán CYP1A2 és a 
CYP2C9 izoenzim. Fagyasztott májból készült mikro-
szóma preparátumok vizsgálatai alapján a hidroxi-
lációs folyamat jelentős interindividuális különbsé-
gekkel jellemezhető emberben. Az emberek közötti je-
lentős különbségek okai elsősorban a meta bolizáló en-

1. ábra: A bemutatásra kerülő toxikus fenil-propán származékok 
szerkezeti képlete
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zimek genetikai polimorfizmusában (lassú és gyors 
metabolizáló fenotípusok), az életmódbeli tényezők-
ben, valamint a gyógyszerhasználatban keresendők. A 
dohányzás CYP 1A2 indukáló hatású, míg a gyógy-
szerek közül egyes antikonvulzívumok (pl. karbama-

zepin, fenobarbitál), illetve antibiotikumok 
(pl. rifampicin) említhetők, mint a CYP2C9 
induktorai [18]. A metabolizáló enzimek in-
dukciója a káros hatások felerősödését okoz-
za [2].

Az esztragol, a szafrol és a metileugenol 
esetén leírták, hogy az 1́ -hidroxi szár ma-
zékok szulfotranszfe rázok által katalizált re-
akciójában keletkező 1́ -szulfoxi szár ma zé-
kok elektrofil tulajdonságú, a DNS-t alkotó 
bázisokkal reagálni képes karbo kationná ha-
sadnak (2. ábra) [13, 19-21]. Az 1́ -hidroxi-

metil eugenol hepatokarcinogén hatását in vitro és in 
vivo is bizonyították. A hepato karcinogén hatásban 
humán sejteken végzett vizsgálatok [22] valamint ál-
latkísérletek [23] alapján a DNS-hez való kötődés ját-
szik szerepet. Az expozíciót, valamint a DNS-reakti-

vitást figyelembe véve ki-
emelt figyelmet érdemel a 
metil eugenol.

A szafrol esetében nem-
csak az allil oldallánc, ha-
nem a metiléndioxi csoport 
átalakulása során is kelet-
kezhetnek toxikus metabo-
litok. A szafrol, valamint a 
hozzá hasonló szerkezetű 
pszichoaktív hatású amfeta-
min származékok (3,4-me-
ti lén dioxi-N-metam fetamin 
és analógjai) hasonló me-
chanizmussal metabo lizá-
lód nak. Az I. fázisú reakci-
ók során a benzolgyűrűhöz 
kapcsolódó metiléndioxi 
csoport hasításával és oxi-
dációjával a megfelelő di-
hidroxi származékok kelet-
keznek. A katekol szerke-
zetű metabolitok a hepa-
tociták mitokondriu mai nak 
károsítása révén ATP vesz-
téshez, glutation-szint csök-
kenéshez, valamint reaktív 
oxigéngyökök képződésé-
hez vezetnek, így a májsej-
tek életképességének csök-
kenését okozzák [24, 25].

A bemutatott vegyületek 
metabolizmusa során kelet-
kező DNS adduktok jelen-
tősége toxikológiai szem-
pontból az, hogy ezek je-
lenthetik azt az elsődleges 
DNS károsodást, amely ké-
sőbb génmutációk, vala-

2. ábra: A metileugenol bioaktivációja (P450: citokróm P450 
enzimek, ST: szulfotranszferáz enzimek)

4. ábra: A miriszticin aránya – az összes illó komponensre (oszlopdiagramok), valamint 
a fenil-propán származékokra (kördiagramok) vonatkoztatva – a vizsgált növényi drogok 

illóolajában. A: Anethi herba, B: Coriandri fructus, C: P. crispi herba (1), D: P. segeti 
herba, E: Myristicae semen

3. ábra: Az apiol aránya – az összes illó komponensre (oszlopdiagramok), valamint a 
fenil-propán származékokra (kördiagramok) vonatkoztatva – a vizsgált növényi drogok 

illóolajában. A: Anethi herba, B: P. crispi herba, C: P. segeti herba, D: Lauri folium
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mint ennek következtében daganatos betegségek ki-
alakulásához vezethet [26].

Toxikus fenil-propán származékok előfordulása 
fűszernövényekben saját munkánk alapján

A mérésekhez használt növényi drogokat kereskedelmi 
forgalomban szereztük be. A kapor, a bazsalikom, va-
lamint a petrezselyem cserepes fűszernövényként a 
Bauhaus-ból származik. Az ánizst, édesköményt, vala-
mint a szegfűszeget őrölt formában a Lakhsmy fűszer-
kereskedésből szereztük be. A koriandertermés, a sáf-
rány bibe, valamint az őrölt szerecsendió, babérlevél és 
fahéj forrása a Kotányi Hungária Kft. A minták analí-
zise szilárd fázisú mikroextrakciót követő gázkromato-
gráfiás és tömeg spektrometriás méréssel (SPME-GC-
MS) történt [3].

Eredmények

Az alábbiakban az általunk 
vizsgált növényekben elő-
forduló toxikus fenil-
propán származékok elő-
fordulási arányát mutatjuk 
be. A toxikus komponens 
aránya az összes illó kom-
ponensre vonatkoztatva az 
oszlopdiagramokon, a 
fenil-propán származékok-
ra vonatkoztatva a kördiag-
ramokon látható (3.-7. 
ábra).

Az apiol irodalmi ada-
tok alapján a petrezselyem 
illó komponensei között 
fordul elő a legnagyobb 
arányban. Méréseink alap-
ján az apiol aránya a fenil-
propán származékok kö-
zött a kereskedelmi forga-
lomban kapható petrezse-
lyem virágos hajtások 
(Petroselini herba) esetén 
fajon belül, valamint fajok 
között is nagy szórást mu-
tat. A petrezselyem gyöke-
rében (Petroselini radix) az 
apiol egyedüli fenil-propán 
komponensként a legna-
gyobb arányban fordul elő. 
Apiolt a petrezselymen kí-
vül a kapor (Anethi herba), 
valamint a babérlevél 
(Lauri folium) illóolajában 
azonosítottunk, 5% alatti 
arányban (3. ábra).

Irodalmi adatok alapján a miriszticin forrása első-
sorban a szerecsendió (Myristicae semen), valamint a 
petrezselyemben is megtalálható. Méréseink során 
ezen kívül a koriander, továbbá a kapor esetén azono-
sítottunk miriszticint 10% alatti arányban. A szere-
csendió esetén a miriszticin fordul elő a fenil-propán 
származékok között a legnagyobb arányban. Az álta-
lunk vizsgált, kereskedelmi forgalomban kapható pet-
rezselyem mintákban a miriszticin az illó komponen-
sek között is számottevő arányban volt jelen. Kieme-
lendő a Petroselinum segetum herbája, aminek az illó-
olajában 86% miriszticint azonosítottunk (4. ábra). 
Megállapítható, hogy miriszticin jelenlétével nemcsak 
a szerecsendió, hanem a kereskedelemben fűszerként 
kapható petrezselyem esetén is számolnunk kell.

Esztragolt a kapor, koriander (Coriandri fructus), 
édeskömény (Foeniculi fructus), petrezselyem, sáf-

6. ábra: Az eugenol aránya – az összes illó komponensre (oszlopdiagramok), valamint a 
fenil-propán származékokra (kördiagramok) vonatkoztatva – a vizsgált növényi drogok 

illóolajában. A: Anethi herba, B: Coriandri fructus, C: P. crispi herba (1), D: Anisi 
fructus, E: Basilici folium, F: Lauri folium, G: Caryophylli flos

5. ábra: Az esztragol aránya – az összes illó komponensre (oszlopdiagramok), valamint a 
fenil-propán származékokra (kördiagramok) vonatkoztatva – a vizsgált növényi drogok 
illóolajában.A: Anethi herba, B: Coriandri fructus, C: Foeniculi fructus, D: P. crispi 

herba (1), E: Croci stigma, F: Basilici folium, G: Illicii fructus
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rány (Croci stigma), bazsalikom (Basilici folium), va-
lamint a csillagánizs (Illicii fructus) esetén azonosítot-
tunk. A petrezselyem, valamint a csillagánizs esetén 
1%, a sáfrány, valamint a kapor esetén 2% alatti 
arányban volt megtalálható. Az édeskömény esetén a 
főkomponens anetol mellett 3,5%-ban volt jelen az 
esztragol. A bazsalikom, valamint a koriander esetén 
számottevő arányban jelenik meg az illó komponensek 
között, az azonosított fenil-propán származékok több 
mint felét teszi ki (5. ábra).

Eugenolt az általunk vizsgált fűszerdrogok között a 
kapor, koriander, petrezselyem, ánizs (Anisi fructus), 
bazsalikom, babérlevél, valamint a szegfűszeg 
(Caryophylli flos) esetén azonosítottunk. Az eugenol 
5% vagy alacsonyabb arányban volt jelen a babérle-
vél, bazsalikom, ánizs, valamint a petrezselyem ese-
tén. A koriandertermés, valamint a kapor herba ese-
tén számottevő arányban jelent meg az illó kompo-
nensek, valamint a fenil-propán származékok között 
is (6. ábra).

Metileugenolt számottevő arányban (5%) a babérle-
vélben, valamint alacsonyabb arányban (1,2%) a szere-
csendióban azonosítottunk. A szerecsendióban talál-
ható fenil-propán származékok között minor kompo-
nensként fordul elő, a babérlevél esetén azonban jelen-
tős hányadát teszi ki a fenil-propán származékoknak 
(7. ábra).

Konklúzió

A toxikus komponensek ismerete hozzájárul a fűszer- 
és gyógynövények biztonságos használatához. Váran-
dósság alatt a fűszerek óvatosan alkalmazhatók, 
abortív hatású apiol tartalma miatt különösen a petre-
zselyem, valamint a szerecsendió használatára kell 
odafigyelni. A miriszticin tartalmú szerecsendió 
egyéni érzékenységtől függően már fűszerként fo-
gyasztva is kiválthat neurológiai tüneteket. Ismert 
szerecsendió érzékenység esetén a szintén miriszticint 

tartalmazó petrezselyem 
fogyasztása is kerülendő. 
A genotoxikus származé-
kokhoz nem köthető azon-
nal észlelhető mellékhatás, 
azonban közvetve hozzájá-
rulhatnak a hepatocellu-
láris karcinóma kialakulá-
sához. Ennélfogva a bazsa-
likom, szegfűszeg, sáf-
rány, kapor, valamint a 
babérlevél túlzott haszná-
latát kerülni kell.
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HiBa-BaLogH L. n., Böszörményi a .: Characterisation of 
toxic volatile phenylpropanoids

This paper presents an overview of the presence and 
characterisation of toxic volatile phenylpropanoids, namely 
apiol, myristicin, estragole, eugenol, methyl eugenol and 
safrole, naturally occurring compounds of herbs . In terms of 
chemical structure these compounds are alkenylbenzenes, and 
therefore considered as potential genotoxic and carcinogenic 
substances from a pharmacological point of view . For instance 
a metabolite of methyl eugenol (namely 1-hydroxy-methyl 
eugenol) has proven to be hepatocarcinogenic in vitro and 
in vivo . Besides these compounds are naturally occurring in 
herbs, food also contains phenylpropanoids as intentionally 
added flavouring substances (for example beverages and ice 
cream) . Therefore the use of spices containing these toxic 
phenylpropanoids, require special attention .
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KöTELEZŐ SZINTENTARTÓ TOVÁBBKÉPZÉS VESZPRÉMBEN új TEMATIKÁVAL
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar  2020.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozók 
(közforgalmú gyógyszerészet) számára 2020-ban is megrendezi kötelező szintentartó továbbképzéseit. Ezúttal 
azonban nemcsak Budapesten várjuk kedves érdeklődőinket, hanem tömbösített, új tematikával, új helyszínen, 
Veszprémben is.

A képzés időpontja: 2020. március 6 – 7. (tömbösített, péntek-vasárnap)
A Semmelweis Egyetem megújított formában szervezi kötelező szintentartó tanfolyamait. Ezek a képzések 
illeszkednek az országosan egységes - a gyógyszerészet fejlesztési irányait meghatározó - keretrendszerhez is. 
A továbbképzésen olyan témaköröket igyekszünk lefedni, amelyek a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatot 
segítik. E struktúrában a tantermi előadások mellett kiscsoportos, esettanulmányokon és önálló munkán alapuló 
oktatási napokat is tartunk.  
Az alábbi, főbb témacsoportok kerülnek kidolgozásra:

 – alapszintű gyógyszerészi gondozási irányelv gyakorlati alkalmazása;
 – népegészségügyi aktivitás, adherencia-fejlesztés, egészségfejlesztés;
 – gyógyszertári gazdálkodás és pénzügyi ismeretek.

A képzési napok általános felépítése:
1. nap – általános gyógyszerészi ismeretek felelevenítése 
2. nap – gyakorlatorientált, kiscsoportos továbbképzések és reanimáció
3. nap – gyakorlatorientált, kiscsoportos továbbképzések 
A megújított rendszernek megfelelően, a képzés során ismertetett esettanulmányokkal kapcsolatos kérdéseket 
tartalmazó feladatlapok megválaszolása jelenti a vizsga sikeres teljesítését a korábbi, elektronikus vizsga helyett. 
Ezen követelményeket résztvevőink tanfolyamainkon kivétel nélkül sikeresen teljesítették.

Korábbi tanfolyamainkat – a megelégedettségi kérdőívek alapján – résztvevőink értékesnek, az ott 
hallottakat a mindennapi gyakorlat szempontjából rendkívül hasznosnak értékelték!

Részvételi szándéka esetén a tanfolyamra a GYOFTEX portálon jelentkezhet! 
A részvétel regisztrálása a helyszínen, elektronikusan történik. 

Várjuk jelentkezésüket!
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Szak- és Továbbképzési Csoport

     A dolgozathoz tartozó tesztkérdések az utolsó oldalon találhatók


