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Beszámoló a XIV. Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus-ról 

 

2009. november 13-15 között a budapesti 
Kongresszusi Központ (1. kép) adott otthont a 
háromévente megrendezésre kerülő Magyar 
Gyógyszerész Kongresszusnak (Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus), melyet idén XIV. 
alkalommal rendezett meg a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság. A 
kongresszus hatalmas érdeklődésre tartott 
számot, több mint 1000 résztvevő tisztelte meg 
jelenlétével.  

 
 

A program péntek reggel a különböző 
szakosztályok gyakorlatorientált tréningjeivel 
indult, majd az ünnepélyes megnyitó keretein 
belül köszöntésekre, kitüntetések átadására és 
nyitóhangversenyre került sor.  

A háromnapos program iránt érdeklődők 
meghallgathattak összesen 14 plenáris előadást és 
válogathattak 98 szekcióelőadásból. A 
programok párhuzamosan folytak a 
Gyógynövény, Gyógyszertechnológiai, Gyógy-
szeranalitikai, Gyógyszerkutatási és 
Gyógyszeripari, Gyógyszerésztörténeti, Kórházi 
Gyógyszerészeti, Gyógyszerügyi Szervezési és 
Közigazgatási, Oktatási, Farmakoterápiás és 
Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály 
előadásaival. 

A poszterszekcióban kiállított, több mint 
140 poszteren számos értékes kutatási terület 
legújabb eredményeit tekinthettük meg. Itt 

 

a Pécsi Tudományegyetemen – Helyzet-
jelentés, 2009” című poszterünk, melyen a 
pécsi szak intézeteinek bemutatkozása mellett 
néhány egyéb helyi eseményt és büszkeséget 
(pl. Gyógyszerész Szakest, Szaknapok, Melius 
Gyógynövénykert stb.) is bemutattunk a 
nagyközönségnek.  

Az előadások közötti szünetekben 
számos cég kiállítását nézhették végig a 
látogatók. Fakultatív programként a rendezők  
első este hangversenyt, második este fogadást 
és gálavacsorát szerveztek.  

A harmadik nap poszterek díjazásával 
zárult, amelyen egyetemünkről munkájával 
Kuzma Mónika 1. helyezést, Tóvölgyi Zsuzsa 
pedig Nívó-díjat nyert. Eredményeikhez 
gratulálunk! 

 

                                      Bencsik Tímea 
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Téli gyógynövények: 
a fehér fagyöngy (Viscum album L.)  

helye a modern fitoterápiában 
 

 
 

A fehér fagyöngy (Viscum album L.) 
iránti érdeklődés karácsony tájékán mindig 
felerősödik a hozzá fűződő hagyo-
mányoknak, hiedelmeknek köszönhetően. A 
növény botanikai jellemzését, hatóanyagait, 
gyógyászati alkalmazását, az ünnephez 
kapcsolódó szokásokkal együtt, lapunk 
korábbi számában (F. H. 1. karácsonyi 
különszám: 3.) már röviden ismertettük. 
Említést tettünk teadrogként! történő 
árusításáról is (F. H. 1. (2.): 3.), valamint 
szerepelt a gyermekekre nézve veszélyt 
jelentő mérgező növények sorában (F. H. 3 
(10): 8-9.). 

A fitoterápiában sokoldalúan 
alkalmazzák leveles hajtását (Visci stipes), 
azonban számos feltételezett hatást még nem 
sikerült bizonyítékokkal alátámasztani.  

A fagyöngy gyakori komponense 
érelmeszesedés megelőzésére és magas 
vérnyomás kezelésére javasolt gyógyhatású 
készítményeknek; áztatással készített 
kivonatát vérnyomáscsökkentőnek tartják. A 
hatásért felelősnek vélt viszkotoxinokról 
állatkísérletek alapján igazolták, hogy 
dózistól függően hypo- vagy hypertoniát 
válthatnak ki, bradycardiát okoznak, és 
pozitív inotrop hatásúak. A foszfodiészteráz 
enzimet gátló hatást nem sikerült igazolni, az 
enyhe diuretikus hatást csak nyílt vizsgálattal 
támasztották alá, a vazomotoros központ 
izgalmát csökkentő hatás csak feltételezés. 
Jelenlegi tudásunk alapján tehát a fagyöngy 
antihipertenzívumként történő alkalmazása 
tudományos bizonyítékokkal nem kellően 
alátámasztott, a vérnyomáscsökkentő hatás 
igazolásához jól tervezett klinikai vizsgálatok 

Bár a fagyöngy különböző kivonatait 
széles körben használják a rákterápiában is, 
hatékonyságukról még nem állnak rendelkezésre 
meggyőző bizonyítékok (Kleijnen és Knipschild 
1994), a klinikai vizsgálatok eredményei 
egymásnak gyakran ellentmondanak (Melzer et 
al. 2009). A fagyöngy-lektinek daganatellenes 
hatásáról szóló előzetes eredmények tehát 
további megerősítést igényelnek (Csupor 2007). 
Ugyanakkor mai tudásunk szerint igazoltnak 
tekinthető, hogy javítja a rákos betegek 
életminőségét (Mansky 2002, Melzer et al. 
2009): csökkenti a kemoterápia mellékhatásait és 

Fotó: Papp Nóra a fájdalomérzetet (a β-endorfinnál erősebb 
analgetikus hatású), javítja a fizikai kondíciót és 
az általános közérzetet (Kéry 2009). A fehér 
fagyöngy lektinjei stimulálják a T-limfocitákat és 
fokozzák a fagocitózist. Továbbá a lektinfrakció 
szubkután alkalmazva csökkenti a degeneratív 
ízületi gyulladásokkal kapcsolatos panaszokat 
(Csupor 2007). 

A fehér fagyöngy hajtásaira és leveleire 
jellemző hatóanyagok köréből az alkaloidok 
toxicitás-vizsgálata még várat magára, a 
viszkotoxinokat és lektineket azonban 
állatkísérletben parenterálisan alkalmazva 
rendkívül mérgezőnek találták (Aronson 2009). 
A V. album parenterális alkalmazása egyes 
esetekben komoly allergiás (Pichler és Angeli 
1991) és anafilaxiás reakciókat (Hutt et al. 2001) 
válthat ki. 
 
Felhasznált irodalom: 
Aronson J.K. (ed.) (2009) Meyler’s Side Effects 
of  Herbal Medicines. Elsevier, Amsterdam-
Tokyo, p. 231. 
Csupor D. (2007) Fitoterápia. JATE Press, 
Szeged, p.235. 
Hutt N. et al. (2001) Allergol Immunopathol 
(Madr) 29 (5): 201-203. 
Kéry Á. (2009) Gyógyszerként alkalmazott 
fehérjék drogismereti és fitoterápiai 
vonatkozásai. „Klasszikus gyógyszerészeti 
tudományok újabb eredményei 2009.” Pécs, 
2009. okt. 17-18. 
Kleijnen J., Knipschild P. (1994) Phytomedicine 
1: 255-260. 
Mansky P. J. (2002) Semin. Oncol. 29 (6): 589-
594. 
Melzer et al. (2009) Forsch. Komplementmed. 16 
(4): 217-226. 
Pichler W.J., Angeli R. (1991) Dtsch. Med. 
Wochenschr. 116 (35): 1333-4. 
 

                                       Farkas Ágnes lennének szükségesek (Kéry 2009). 
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A gyógynövénykutatás kiemelkedő 
egyéniségei: 

 

Prof. Dr. Petri Gizella 
a biológiai tudományok doktora 

 

(Budapest, 1927. július 2. –  
Budapest, 2006. június 18.) 

 

 
 

 
 

Petri professzor asszony 79 évesen, 2006. 
június 18-án távozott közülünk. Nem osztja 
tanácsait, nem hallgat meg minket, nem 
mesél utazásairól, nem vizsgáztat 
bennünket a gyógynövények ismeretéről. 
Most már az égi mezők virágait veszi 
számba. 
 

 
Petri professzor asszony 1927. 

július 2.-án született. Orvos családban 
nevelkedett Hevesen. Ez az indíttatás 
határozta meg hivatás-választását. 1945-
ben érettségizett Egerben. Tanulmányait a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán végezte és 
1950-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. 
Ez évben gyakornoki kinevezést kapott az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karának Alkalmazott 
Növénytani és Szövetfejlődéstani 
Tanszékére. Sárkány Sándor professzor úr 
intézetében évtizedeken át oktatta a 
gyógyszerészhallgatókat. 1950-ben tanár-
segédi, 1959-ben adjunktusi, 1969-ben 

Gyógyszerészdoktori disszertációját 
1960-ban védte meg summa cum laude 
eredménnyel. 1964-ben a biológiai 
tudományok kandidátusa lett, 1973-ban 
elnyerte a Magyar Tudományos 
Akadémián a biológiai tudományok 
doktora fokozatot. 

 

Munkássága során kiemelten 
foglalkozott az alkaloidok és illóolajok 
képződésének biokémiai és fiziológiai 
vizsgálatával. Számos új hisztokémiai, 
mikroszkópos és műszeres analitikai (pl.: 
kromatográfiás, izotóptechnikai, auto-
radiográfiás, fotometriás, gázkromatog-
ráfiás) eljárást dolgozott ki és vezetett be a 
farmakognóziai kutatásokba. Elsősorban az 
alkaloidok fiziológiájának, bioszinté-
zisének tanulmányozása terén ért el 
kiemelkedő eredményeket. 

 

1971 decemberében - Halmai 
professzor úr nyugdíjazását követően - 
egyetemi tanári kinevezést kapott a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán a 
Gyógynövény és Drogismereti Intézetben 
(a jelenlegi Farmakognóziai Intézetben), 
melyet 1996-ig vezetett. Ezt követően 
Emeritus professzorként tevékenykedett. 
2006. június 18-án váratlanul bekövetkezett 
haláláig 55 éven át oktatta a 
gyógyszerészhallgatók nemzedékeit. 

 

A Gyógynövény és Drogismeret 
tematikájának modernizálása mellett 
bevezette két új tárgy, a Fitokémia és a 
Fitoterápia oktatását. Nevével fémjelzett 
tankönyvek és jegyzetek egyaránt 
szolgálták a graduális és posztgraduális 
képzést. Farmakognózia címmel írt 
tankönyvének átdolgozott kiadása angolul 
is megjelent. Drogatlasz című könyvét 
1980-ban Nívó-díjban részesítették. 1999-
ben a Springer kiadó felkérésére még 
megírta a “Fitoterápia az orvosi 
gyakorlatban” c. könyvét. Utolsó könyve 
„Gyógynövények és készítményeik a 
terápiában” címmel már halála után jelent 
meg a Galenus Kiadó gondozásában.  egyetemi docensi kinevezést nyert el.  
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Tudományos munkásságát 

fémjelzi számos könyvfejezete és több 
mint 200 közleménye; továbbá 15 
szabadalom társszerzője is. Pályafutása 
alatt mintegy 50 doktorandusz és 15 
hazai ill. külföldi aspiráns tudományos 
kutatómunkáját irányította.  

 
Meghívott előadó-professzorként 

dolgozott Bonnban (1989) és 
Koppenhágában (1976), ahol Orested 
éremmel tüntették ki. Szakmai 
munkájában jelentős szerepet játszottak 
külföldi tanulmányútjai, így járt többek 
között Japánban, Ausztráliában, 
Amerikában, volt Vietnámban, a 
Szovjetunióban és Európa szinte minden 
országában.  

 
Több évtizedes graduális és 

posztgraduális oktatói tevékenysége, 
valamint a hazai és a nemzetközi 
tudományos életben betöltött kimagasló 
szerepe alapján 1998-ban a Semmelweis 
Egyetem Professor Emeritus címet 
adományozott számára.  

 
1982-1992 között az Acta 

Pharmaceutica Hungarica felelős 
szerkesztője. Aktívan közreműködött a 
VII. Magyar Gyógyszerkönyv 
gyógynövény cikkelyeinek 
kidolgozásában, mint a Farmakognózia 
Albizottság elnöke. A Magyar 
Szabványügyi Hivatal Gyógynövény és 
Illóolaj szabvány-bizottságát 15 évig 
vezette, Kiváló Szabványosító Munkáért 
elismerő kitüntetést kapott. 

  
1974-1978 között a MOTESZ 

alelnöke. A Magyar Fitoterápiás 
Társaságot 1991-ben hívta életre a 
MOTESZ keretein belül. Alapító 
elnökként 10 éven át vezette, majd 
haláláig tiszteletbeli elnökként továbbra 
is részt vett a Magyar Fitoterápiás 
Társaság tevékenységében. 1995-ben 
főszerkesztőként elindította a Fitoterápia 

 
Évtizedeken át vezetőségi tagja a 

Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak és az 
MGYT Gyógynövény Szakosztályának. 
2003-ban a Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság a Szenátusába 
választotta. Tagja volt több Nemzetközi 
Gyógynövénykutatási Társaságnak és a 
FIP-nek.  

 
Tudományos kutatómunkájáért 

1974-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia, 1980-ban a MOTESZ I. díjban 
részesítette. 

 
A gyógyszerészképzés és 

gyógynövénykutatás területén végzett 
munkásságát számos további kitüntetés, 
hazai és nemzetközi elismerés fémjelezte.  
 
Ezek közül a leglényegesebbek: 

 
- Universitas Medicinae Semmelweis   
   Budapest (1954-1976) 
- Orested emlékérem, Koppenhága 1976 
- Kiváló Gyógyszerész 1980 
- Kabay János - a Magyar Morfingyártás  
   Megalapozója Emlékérem 1980 
- Societas Pharmaceutica Hungarica 1985 
- Vietnamért Érdemérem 1985 
- A Magyar Tudományos Akadémia fenn- 
   állásának 150. évfordulójára emlékérem 
- Statni USTAV Pro Kontrolu Leciv Praha  
   1988 
- Winkler Emlékérem 1993 
- Augustin Béla Emlékérem 1998 
- Kazay Endre Emlékérem 2003. 
 
 
 

Petri professzor asszony halálával 
egy tartalmas, eredményes pályafutás ért 
véget. Akik még ismertük, együtt 
dolgozhattunk Vele, szívünkbe zártuk. 
Életműve velünk marad. Az elhunytak 
életét az élők emlékezete őrzi. 

 
 
                          Prof. Dr. Szőke Éva 

c. folyóiratot.  
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Farmakognóziai szemelvények  
10. rész 

 

A kémiai ismeretek a 19. század 

elejétől kezdve új irányzatokkal 

gazdagodtak. A NÖVÉNYKÉMIA 

(FITOKÉMIA) rohamosan bővülő 

lehetőségeivel kiszélesítette az addigi 

alaktani (morfológiai) és népi gyógyászati 

(etnofarmakológiai), tapasztalati (empi-

rikus) ismereteket a „beltartalmi anyagok” 

vizsgálatával. 

A növények nem külső 

megjelenésükkel enyhítik az egészséggel 

kapcsolatos panaszokat, hanem a bennük 

található egyes anyagoknak köszönhetően. 

Az addig majdnem kizárólagos kivonással 

(extrahálással) előállított anyagok 

elegyéből megkezdődött az egységes 

(„tiszta”) vegyületek izolálása, molekuláris 

szerkezetük megállapítása. Valósággá vált 

PARACELSUS (1493-1541) elképzelése: a 

növényeket felépítő „négy lényeges elem” 

mellett egy ötödik is található bennük, a 

quinta essentia. Ma ezt tekintjük – 

lényegében véve – hatóanyagnak. 

A FITOKÉMIA nem korlátozódik a 

gyógynövényekre, minden haszonnövény 

kémiai sajátságát kutatja. Feladatköre 

kiterjedhet valamennyi növényfajra. 

Kiinduló pontot képezhet az érzékszervi 

megfigyelés (ízük, illatuk), rokonsági 

Szemléltető példát szolgáltat az a  

megfigyelés, hogy a gyümölcsök gyakran 

édes ízűek. Egy répaféle gyökerében is 

található édes vegyület. A. S. 

MARGGRAF 1747-ben izolálta a 

cukorrépából a cukrot. 

Szintén érzékszervi tapasztalatok 

alapján tekintették a növényeket savanyú 

(savas) jellegűeknek, kémhatásúaknak. 

Meglepetést jelentett a 19. század elején, 

hogy léteznek bennük lúgos (alkalikus) 

kémhatású vegyületek is. Gyűjtőnevük: 

ALKALOIDOK. 

 

 

                                   Prof. Dr. Rácz Gábor 

 
 

MGYT hírei 
 

 

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 

2010. május 14-16. Pécs 

 

Jelentkezés: 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 

Ifjúsági Bizottság 

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16. 

E-mail: tamas.bozo@eok.sote.hu 

 

Forrás: 

www.mgyt.hu 

 
viszonyaik és táplálkozástani szempontok.  
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Illóolajok és aromaterápia 
4. rész 

 
Az illóolajok gyakorlati felhasználása I. 

 
Az illóolajok használatának történeti 

áttekintése után ezen anyagok gyakorlati 
felhasználásáról szólna sorozatunk következő 
néhány része. Korábban már említettük, hogy 
az aromaterápia egyik legfontosabb alapelve az 
illóolajok külsőleg történő alkalmazása. 

Az aromaterápiás kezelések lehetnek 
aktív és passzív módszerek. Az aktív 
módszerek során az illóolajok közvetlenül 
érintkeznek bőrünkkel. Ebbe a csoportba 
tartoznak a masszázs különböző formái, a 
fürdés illóolajokkal, a lábfürdők, a 
hideg/meleg pakolások és borogatások, 
valamint a fertőzésgátló lemosók. A passzív 
módszerek alkalmazása során az illóolajok 
nem érintkeznek közvetlenül a bőrünkkel, 
elsősorban belégzés, inhalálás során jutnak 
be szervezetünkbe ezek az illatos anyagok. 
Ide soroljuk a kerámia és elektromos 
párologtatók, permetezők, illatgyertyák 
alkalmazását, az inhalálást és a szaunázást.  

Tudományosan igazolt tény, hogy az illóolajok 
ilyen jellegű alkalmazása a legtöbb esetben 
hatásosabb és jóval biztonságosabb, mint azok 
belsőleg való bevitele. Az illóolajokat csak 
speciális esetben és nagyon pontosan 
meghatározott adagban szabad belsőleg 
alkalmazni, és kizárólag orvosi felügyelet 
mellett.  

Illóolajokkal történő aromaterápiás 

 Az illóolajokat otthoni használatra a 
következő esetekben használják a 
leggyakrabban: fürdő, inhalálás, meleg/hideg 
borogatás, arckrémek, testápolók és hajápoló 
szerek készítése, helyiségek illatosítása, 
egyéni parfümök készítése, elsősegélynyújtás 
(pl. égési sebek kezelése, rovarcsípés stb.).  kezelés jótékony hatású lehet betegségek 

megelőzésében és gyógyításában egyaránt. 
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen gyakran 
érdemes végezni a kezeléseket. Szakemberek 
javaslatai szerint, ha valamilyen fizikai 
problémánk van, pl. fáj a vállunk, heti 4-5 
alkalom után már tapasztalhatjuk a javulást. 
Krónikus probléma esetén, mint pl. ízületi 
gyulladás, több hónapos kezelésre is 
szükségünk lehet. Ilyenkor a terapeutától 
kérjünk tanácsot. Az illóolajokkal történő 
kezelések előtt is fontos, hogy a betegség akut 
vagy krónikus voltát előzőleg orvos 
diagnosztizálja és javasolja az aromaterápiás 
kezelést, hiszen nem minden betegség 

Nagyon fontos dolog, hogy mielőtt 
bárki elkezdené használni az illóolajokat, 
fontos elolvasni a készítmény dobozában 
lévő használati utasítást, melyet remélhetőleg 
a gyártó mellékelt készítménye/terméke 
mellé. Ha nem, akkor a következő általános 
utasításokat kell betartani: „Külsőleg! 
Használat előtt végezzen bőrpróbát! 
Cseppentsen alkarja belső felületére 1 csepp 
hígítatlan illóolajat. Amennyiben néhány óra 
múlva tartós bőrpírt tapasztal, ne használja az 
illóolajat! A bőrön hígítatlanul ne használjon 
illóolajat! Gyermekek elől gondosan 
elzárandó! Az illóolajok gyúlékony, 
tűzveszélyes anyagok, ne cseppentse 
gyertyára, mécsesre vagy szaunázáskor 
közvetlenül a forró kőre! Szaunázáshoz csak 
vízzel hígított illóolajat használjon! Tárolás: 
száraz, hűvös helyen”.   

gyógyítható ezekkel az anyagokkal. 
Gyógyászati célra kizárólag megfelelő 

minőségű, természetes anyagok és a belőlük 
készült termékek használhatók, melyek közül a 
legfontosabbak a következők: illóolajok, 

 illóolaj keverékek, hidegen préselt zsíros 
                                           Folytatjuk……..  olajok, illóolajos növényből kinyert anyagok 
  (konkrét, abszolút), illóolaj komponensek (pl. 
 kámfor, mentol, timol), tinktúrák, galenusi és 
Felhasznált irodalom: 

gyári készítmények (pl. tabletta, kapszula, Ingeborg Stadelmann: Bevált aromakeverékeim. 
Katalizátor Könyvkiadó, Budapest, 2007 kenőcs, krém, bedörzsölő szerek, masszázs- és 

fürdőolajok, fürdőtabletták, szájápoló szerek,  
bőrápolók, inhaláló- és légtér illatosító szerek).  Horváth Györgyi 
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A MAGYAR 
GYÓGYSZERKÖNYV  

(Ph. Hg. VIII.) ÚJ 
GYÓGYNÖVÉNYEI 

 
Cetraria islandica (L.) Acharius  

 izlandi zuzmó  
PARMELIACEAE / tundrazuzmófélék 

 
Népi elnevezések: kárpáti moha, indiai tea, 
krampli tea. 
Drog: Lichen islandicus (Ph. Hg. VIII.). A 
drog az izlandi zuzmó egész vagy aprított 
telepeiből áll; íze keserű, nyálkás.  
A Ph. Hg. VIII. a következő gyógyszerkönyvi 
vizsgálatokat írja elő: makroszkópos és 
mikroszkópos azonosítás, vékonyréteg-
kromatográfiás vizsgálat, idegen anyagok, 
szárítási veszteség, összes hamu, valamint 
duzzadási érték meghatározása.  
Botanikai leírás: Az izlandi zuzmó az északi 
félteke hidegebb éghajlatú északi területein és a 
mérsékelt égöv magashegységeiben fordul elő. 
A telep egy bazídiumos gombának 
zöldmoszattal alkotott szimbiózisa, 10-15 cm 
magas, villaszerűen elágazó, felszíne foltosan 
zöldes-barnás színű, fonáka szürkés-fehér. 
Hatóanyag: Kb. 50% nyálka-hetero-
poliszaharidot, lichenint (1,3- és 1,4-β-glukán), 
izolichenint (1,3- és 1,4-α-glukán), galakto-
mannánt, valamint zuzmósavakat (2-3% fumár-
protocetrársav, licheszterinsav, uzninsav, 
protocetrársav, protolichesterinsav, fumársav) 
tartalmaz. A- és B- vitamin, jód, nyomelemek 
szintén megtalálhatók a növényben. Egy 
antibiotikus hatású alkaloidot is termel. Keserű 
ízét az aromás zuzmósavaknak köszönheti.  
Alkalmazás: In vitro immunstimuláló, 
gyulladáscsökkentő, antibakteriális, antivirális; 
in vivo állatkísérletek alapján immunmoduláló, 
egyes zuzmósavak daganatos sejtvonalakon 
citotoxikus hatást mutattak. A poliszacharidok 
a felső légutakban bevonó, védő nyákréteget 
képeznek, ezáltal mérséklik a száraz köhögést, 
valamint gyulladáscsökkentők; a nyák- és 
keserűanyag-tartalom révén bél- és gyomor-
irritációnál is véd, valamint étvágytalanság 
kezelésére is alkalmas. A zuzmósavaknak 
köszönhetően antibakteriális hatással is 
rendelkezik. Külsőleg akne kezelésére 
használható. Felnőttek számára ajánlott napi 
adagja felső légúti megbetegedések esetén 3-8 

Kép: 
www.hlasek.com/cetraria_islan
dica_a9211.html 

 
 

Mellékhatások, kontraindikációk, figyel-
meztetések: Komolyabb mellékhatások és 
kölcsönhatások nem ismertek. Adatok hiányában 
fogyasztása várandósság és szoptatás ideje alatt 
nem ajánlott, gyermekek 1 éves kortól 
fogyaszthatják. Magas adagok vagy hosszas 
alkalmazás esetén ritkán okozhat hányingert, 
hányást. Arra hajlamos egyéneknél külsőleg 
alkalmazva a zuzmósavak allergiás bőrtüneteket 
okozhatnak. 
Népgyógyászati felhasználás: Élelmiszer- és 
gyógynövényként történő felhasználása az északi 
országokban (főként Izlandon, Skandináviában és 
Oroszországban) évezredes múltra tekint vissza. 
A zuzmóporból liszttel keverve vagy liszt helyett 
éhínséges időkben kenyeret sütöttek. Zselésítő 
anyagként közkedvelt volt a cukrászatban is. 
Évszázadokon keresztül különféle gyomor- és 
bélbetegségekben alkalmazták bevonó-
anyagként, légúti betegségekben köhögés-
csillapítóként, asztma, TBC illetve megfázás 
ellen, betegségek utáni lábadozásban tonikum-
ként, valamint nehezen gyógyuló sebek és 
bőrfekélyek kezelésére. 
 
Felhasznált irodalom:  
Bodor K. (1963): Vadon termő gyógynövények. 
Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, Bukarest 
Csupor D. (2007): Fitoterápia – Növényi szerek a 
gyógyászatban. JATEPress, Szeged 
ESCOP Monographs. ESCOP & Thieme, Exeter, 
2003 
Evans W. Ch. (2008): Trease and Evans 
Pharmacognosy. 15th edition. WB Saunders, London 
Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás III. kötet (2004). 
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 
Petri G. (2006): Gyógynövények és készítményeik a 
terápiában. Galenus Kiadó, Budapest 
Szabó L. Gy. (2005): Gyógynövény-ismereti 
tájékoztató. Schmidt und Co. - Melius Alapítvány, 
Baksa-Pécs 
Szendrei K., Csupor D. (2009): Gyógynövénytár. 
Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 
 g drog, étvágyjavítóként 1-2 g. 
                                                Bencsik Tímea
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Növények a fitoterápiában és a 

homeopátiában:  
a Cimicifuga racemosa 

 
 

 
 

A Cimicifuga racemosa 
(Cimicifuga racemosa L. Nutt., 
Ranunculaceae), magyarul poloskavész 
(más neveken rövidágú poloskavész vagy 
fürtös poloskavész) Észak-Amerika erdős 
vidékeiben őshonos. Évelő, kissé 
kellemetlen illatú virágai vannak, 
augusztus-szeptemberben virágzik. 
Mérgező. A Cimicifuga és a poloskavész 
elnevezés a növény rovarűző 
tulajdonságára utal. A növény 2-2,5 
méter magas föld feletti részében 
található hatóanyagok a különböző 
bogarakat, rovarokat menekülésre 
késztetik.  

Legelőször az őshonos indiánok 
használták rovarűző, rovarirtó, 
kígyómarás elleni szerként, ízületi- és 
izomfájdalmakra, reumára és „női bajok”, 
torokfájás, veseproblémák és depresszió 
kezelésére, valamint szülési fájdalmak 
enyhítésére. Drogként a 
gyógyszergyártásban a föld alatt 
található, mintegy 10-12 cm hosszú, 2,5 
cm vastagságú gyökértörzset használják 
fel. Amerikában láz, menstruációs 
görcsök csillapítására, ízületi gyulladás 
és álmatlanság ellen használták a XIX 
századtól; szerepelt az 1-től a 11-ig 

Európában a női problémák esetén 
(pl. szülési fájdalmak enyhítésére) kezdték 
használni; már 1743-ből van erről 
feljegyzés, de széles körű elterjedése az 
1930-as évektől tapasztalható, elsősorban a 
menstruációt megelőző panaszok és a 
klimaxot kísérő zavaró tünetek kezelésére. 

 
Gyári készítményként 1956-tól 

elérhető, az ösztrogénhiány következtében 
kialakuló változókori tünetek hatásos, 
hormonmentes terápiájaként ismert. A 
„menopauza okozta neurovegetatív 
panaszok” kezelésére ajánlják. Az Európai 
Gyógyszerkönyvben és a Magyar 
Gyógyszerkönyvben nem szerepel teaként.  

 
A Cimicifuga racemosa kivonatot 

tartalmazó készítmények kizárólag OGYI 
által engedélyezett készítményként 
kaphatóak. Bár egyes készítményeken a 
27-deoxiacetin tartalmat feltüntetik, maga a 
hatás nincs hatóanyaghoz rendelve. 
Valószínű, hogy a hatáshoz a hatóanyagok 
összessége szükséges. Feltételezték, hogy a 
kivonat hatása ösztrogén jellegű, de az 
eredmények azt mutatták, hogy a hatás 
több komponensű és ma a Cimicifuga 
kivonatot szelektív ösztrogén receptor 
moduláló anyagnak tekintik. 

 
Számos, biológiai hatású összetevőt 

tartalmaz, egyebek közt több, mint 20 
triterpént és azok glükozidjait (pl. acetint és 
27-deoxiacetint), izoflavonokat (pl. 
formononetin), aromás savakat, 
fahéjsavésztereket, tanninokat, gyantákat, 
zsírsavakat, keményítőket és cukrokat. 

 
 
 

HATÁSOK: 
 
A Cimicifuga nem állítja helyre a 
hormonszintet, de ellenysúlyozni képes a 
következményeket a hormonszerű hatás 
által és a hormonrendszer befolyásolásával: 
 

kiadású Amerikai Gyógyszerkönyvben. 
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- csökkenti a luteinizáló hormon szintjét 
- nem befolyásolja a follikulus stimuláló 
hormon szintjét és a prolaktin szintet 
- csökkenti az emlő és a prosztata tumorok 
szaporodását 
- ösztrogénszerű hatású a 
csontanyagcserére 
- az ösztrogénszerű hatás a méh, a hüvely, a 
mell szöveteiben megfigyelhető, 
mellékhatás nélkül 
- nincs sejtszaporodást serkentő hatása az 
endometriumban* 
- gátolja a sejtszaporodást az 
endometriumban* 

(*Az izopropanollal előállított kivo-
natoknál kimutatott.) 

Ezen hatások által képes a 
menopauza okozta panaszok (változás kori 
tünetek) enyhítésére, mint pl. hőhullámok, 
izzadás, alvászavarok, idegesség, 
depresszió, hangulati ingadozások, 
csontritkulás. Klinikai vizsgálatok során a 
nők 70-80%-a volt megelégedve a 
menopauza tüneteinek kezelésében a 
Cimicifuga kivonat tartalmú 
készítménnyel! A mellékhatásokat tekintve 
pedig sokkal kedvezőbb, mint a 
hormonpótlás. 

FIGYELMEZTETÉSEK: 
Menstruációs zavarok vagy a menstruáció 
újbóli megjelenése esetén, valamint más 
tartósan fennálló nem magyarázható vagy 
új tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. Ha 
női hormon által befolyásolt daganat miatt 
részesül vagy részesült orvosi kezelésben, 
akkor nem ajánlják a Cimicifuga kivonatot 
tartalmazó készítmények szedését - ez alól 
kivételt képeznek az izopropanollal 
előállított alapanyagú készítmények. A 
terhesség és szoptatás alatt nem szabad 
szedni, mert erre vonatkozóan nem 
történtek vizsgálatok. Ritka mellékhatások: 
Gyomorpanaszok, testsúlygyarapodás. 

HOMEOPÁTIÁS FELHASZNÁLÁS: 

A homeopátiás gyógyszerkészítés 
és felhasználás sajátságából adódóan a 
homeopátiás hatás általában bővebb, mint 
amit a fitoterápiás felhasználás során 
megtapasztalhatunk. Azon kívül olyankor 
is lehetővé válik a használata, amikor 
esetleges mellékhatásoktól tartva nem 
adjuk teaként vagy kivonatként a 
Cimicifuga-t, így terhesség alatt vagy 
szülés során is. 

 
Mentális tünetek: 
Nyugtalanság. Hisztéria. Váltakozó 
mentális és reumatikus ill. más fizikai 
tünetek. Félelem, hallucinációk: színek, 
alakok, állatok szerepelnek benne. 
Gyanakvás. Depresszió; gyermekágyi 
depresszió; klimaktérium alatt jelentkező 
depresszió.  
 
Nemi szervek: 
Fehérfolyás. Menstruációs panaszok, bő 
menstruáció, elmaradt menstruáció. 
Fájdalmas menstruáció; fájdalmas 
menstruáció görcsökkel. Nemi szervek 
működési zavarai okozta migrén. Atóniás 
vérzés; szülés utáni atóniás vérzés. 
Fenyegető vetélés. 
 
Mozgásszervi tünetek: 
Sajgó; nyilalló; vándorló fájdalmak. Izmok 
zúzódásos jellegű fájdalma. Remegés; 
rángatózás; görcsök. Ízületi gyulladás. 
Reuma. Lumbágó. Artrózis. 
 
 
 
IRODALOM: 
Felhasznált irodalom a szerzőnél:  
 
 
 
                                 Dr. Gábor Fruzsina 
                               fruzsina@maghaz1.hu 
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Adaptogén gyógynövények általános 
jellemzői 

 

(új rovat) 
 

Manapság a gyógynövények és 
készítményeik reneszánszukat élik. Ezen 
belül rohanó világunkban fontos szerep jut az 
olyan adaptogén hatású növényeknek és 
készítményeiknek, melyek segítenek a stressz 
kivédésében, a szervezet és immunrendszer 
stimulálásában. Az ide tartozó növények az 
adaptációs készség javításán keresztül 
stresszhatás-gátló tulajdonsággal rendel-
keznek, javítják a szellemi tevékenységet és a 
fizikai teljesítőképességet. Anabolikus 
immunstimuláló és geriátrikus hatásuk is 
van. Ezen növények legnagyobb része a 
Távol-Keleten és a skandináv országokban 
honos és sokuk már hazánkban is ismert a  
nagyközönség számára: pl. koreai ginszeng 
(Panax ginseng C. A. Meyer, Araliaceae, 1. 
kép), tajgagyökér (Eleutherococcus 
senticosus Maxim., Araliaceae), arany-
gyökér (Rhodiola rosea L., Crassulaceae). A 
csoport többi képviselőjével még csak most 
ismerkedünk mi magyarok pl: szekliceimola 
(Leuzea carthamoides DC., Asteraceae), 
brazil ginszeng (Pfaffia iresinoides,  
Amaranthaceae), álombogyó (Withania 
somnifera, L., Solanaceae), ötízű bogyó 
(Schisandra chinensis (Turcz) Bail, 
Magnoliaceae), ázsiai gázló (Centella 
asiatica, (L.) Urban, Apiaceae). 
 

 

Az adaptogén kifejezést Lazarev (1946) 
használta először. Az adaptogén hatású 
drogokkal szemben támasztott hármas 
követelményt Brekhman és Dardymov (1968) 
így fogalmazta meg:  

1. Az ide tartozó gyógynövénynek nem 
lehet specifikus hatása. Tehát az 
ellenállóképesség növelése független az 
ártalom jellegétől.  

2. A növény a patológiás elváltozás 
irányától függetlenül állítja helyre a szervezet 
megváltozott funkcióit. 

3.  Nem lehet toxikus, a szervezet 
funkcióit a szükséges mértéken túl nem 
befolyásolhatja. 

Az adaptogén csoportba tartozó 
növények hatóanyagai két fő csoportba 
oszthatók: 
Terpenoidok: 
- szitoindozitok I–IV (Withania somnifera)  
- különböző ekdiszteroidok (Leuzea cartha-
moides) 
Aromás vegyületek:  
- lignánok: eleuterozid E IX (Eleutherococcus 
senticosus), Schizandrin B X (Schizandra 
chinensis)  
- fenilpropán származékok: sziringin VI 
(Eleutherococcus      senticosus), rosavin VIII 
(Rhodiola rosea) 
- feniletán származékok: szalidrozid VII 
(Rhodiola rosea). 

Lapunk korábbi számában már 
olvashattak az Rhodiola rosea történetéről, 
hatóanyagairól és hatásáról. Lapunk következő 
számaiban a többi, szintén adaptogén hatással 
rendelkező növény részletes bemutatását 
tervezzük. 

 

                                        Folytatjuk… 
 
Felhasznált irodalom: 
Brekhman II, Dardymov IV. (1968): Ann Rev 
Pharmacol 8: 419-430. 
Lazarev NV.(1946): Proc. Sci. Med. Board Admin. 
Med.-Sanitary Dept. USSR Navy. Leningrád Iss. 1. 
5(17): 62-69. 
Petri G. (2006): Gyógynövények és készítményeik 
a terápiában. Galenus Kiadó Budapest, p.108.   
       
                                           Molnár Réka             1. kép. Panax ginseng 
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Népi növényismeret Lövétén 2.: 
 

A népi bőrgyógyászat 
gyógynövényei 

 
  Sorozatunk második részében a 

Lövétén bőrbetegségekre használt 
gyógynövényekre és készítményeikre 
szeretnénk példákat bemutatni. Gyűjtésünk 
során a lövéteiek összesen 23 féle 
bőrproblémát, gyógymódjaik között pedig 51 
különböző gyógynövény taxont említettek. 
Eredményeinket kiegészítjük néhány 
hajápolással kapcsolatos eljárással. 

Az említett problémák, melyek közül 
néhány gyógynövényekkel való gyógyászati 
módot ismertetünk: hajhullás, hajfestés, 
hajtöredezés (hajmoly), őszülés, sebek, 
horzsolások, gennyes gyulladások, ütődések, 
égések, véraláfutás, kivékonyodott talpbőr, 
pattanás, kelés, szökés, szemölcs, kiütés, 
fagyás, mell-gyulladás (tejláz), csípések, 
viszketegség, rühösség, és ekcéma („békavar”). 

A sebeket a boltban kapható „kék 
szesszel” vagy a pálinkafőzés legelején 
kicsepegő „rezessel” fertőtlenítik, melyekbe 
fehér liliom (Lilium candidum L.) virágát 
áztatják. Vannak növények, melyeket nyersen 
helyeznek sebekre, horzsolásokra. Például a 
közönséges (Galium mollugo L.) vagy a tejoltó 
galaj (Galium verum L.) herbájával kisebb 
karcolásokat súrolnak, vagy aloe fajok (Aloe 
sp.) levélnedvét cseppentik a sebre. Szinte 
mindenki által használt a réti (Plantago media 
L.), a lándzsás (Plantago lanceolata L.) és a 
nagy útifű (Plantago major L.) levele. 
Néhányan lucfenyő gyantájával együtt 
alkalmazzák: a sebre cseppentett gyantára 
tapasztják az útifüvek levelét. A kányabangita 
(Viburnum opulus L.) érett termésének levét is 
kisebb sebekre cseppentik. A vérehulló 
fecskefű (Chelidonium majus L.) tejnedvét 
hasonló esetekben alkalmazzák. Nagyon 
elterjedt a körömvirág (Calendula officinalis 
L.) kenőcs használata: felmelegített zsírba vagy 
faggyúba keverik, és nem csak sebekre, hanem 
bőrszárazságra, kelésekre is teszik. 

Égésekre a pityóka (Solanum 
tuberosum L.) gumóját nyersen lereszelve 
használják, de ilyen esetekben almaecetes 
(Malus silvestris L.) borogatót is alkalmaznak. 
Régen sokat jártak mezítláb az emberek, s 

konyodik, s úgy mesélték: „Még a szőrszálat  
sem  akarta  elállani, annyira fájt…” Ilyenkor 
az enyves éger (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 
friss, még ragadós leveleit tették a fájó 
területre, ami 2-3 éjszaka alatt meggyógyította. 
A lucfenyő (Picea abies (L.) H. Karst.) „érett 
almáit” (tobozát) megfőzve égési sérülések 
locsolására vagy fürdőként alkalmazzák. 
Emellett különböző mézeket is alkalmaznak 
égések gyógyítására. 

A fekete nadálytőből (Symphytum 
officinale L., 1. kép) is készítenek kenőcsöt. A 
gyökerének őrleményét keverik zsírba vagy 
faggyúba. Ezt a készítményt sebekre, 
fekélyekre, égésekre és zúzódásokra is 
alkalmazzák. A levelét kicsit „meglobbasztva” 
(leforrázva) gennyes sebekre, kelésekre teszik. 

 

tavasszal mikor minden vizes, a talp bőre kivé- 

   1. kép   
 

A különböző kutyatej fajok (Euphorbia 
sp.) herbájának főzetét, elsősorban az erdei 
kutyatejét (Euphorbia amygdaloides L.) 
nagyobb sebekre, vágásokra teszik 
borogatónak. Lábon lévő sebek esetén néha 
összefőzik cickafark herbájával (Achillea 
millefolium L.) és közönséges orbáncfűvel 
(Hypericum perforatum L.), melybe esténként a 
lábukat áztatják.  

Kelésekre, pattanásokra lemosónak, 
fürdőnek ajánlották az orvosi székfű 
(Matricaria chamomilla L.) virágának, a 
csertölgy (Quercus cerris L.) kérgének és a 
mezei zsurló (Equisetum arvense L.) 
herbájának főzetét. Számos növény levelét 
nyersen borítják kelésekre, pattanásokra, 
„szökésekre”. Így alkalmazzák a mezei tikszem 
(Anagallis arvensis L.), egyes fukszia fajok 
(Fuchsia sp.), a cukorrépa (Beta vulgaris L. 
convar. altissima) és az útilapi fajok (Plantago 
media, P. major, P. lanceolata) levelét, de több 
növény együttes alkalmazását is említették. 
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Például a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus 
L.) tejnedvét „sülmölcsre” cseppentik, rá útilapit 
tesznek. A megőrölt lenmagot (Linum 
usitatissimum L.) és a szádokfa (Tilia sp.) 
héjkérge alatti sárga réteget lekaparják és tejbe 
annyit főznek bele, hogy massza legyen; ezt 
borítják kelésekre és más csomókra. A „7 ír” 
nevezetű készítményt is kelésekre, fekélyekre és 
mellgyulladásra használják. Ennek növényi 
alkotója a közönséges boróka (Juniperus 
communis L.), melyet az összemelegített 
szappanba, viaszba és faggyúba tesznek, majd 
miután kihűlt, hozzákeverik a mézet, a 
tojássárgáját és a tejfölt. 

Fagyás esetén a fehér fagyöngy (Viscum 
album L.) termését disznózsírba keverik, s ezzel 
a kenőccsel kenegetik az elfagyott testrészeket. 
Emellett káposzta (Brassica oleracea L.) nyers, 
illetve savanyított leveleivel is borogatnak, 
nyírlevél (Betula pendula Roth., 2. kép) főzetéből 
készítenek langyos fürdőt vagy tavasszal a nyírfa 
levét (viricset)  is kicsurgatják, s azt használják. 

  2. kép   
A hársfajok (Tilia sp.) virágát 

megszárítva és összeőrölve zsírba vagy tejfölbe 
keverik, s ezt a pépet mellgyulladásra teszik. 
Tejláz esetén alkalmazzák még a paradicsomot 
(Lycopersicum esculentum Mill.) is, melyre 
útilapi levelet borítanak.  

A petrezselyem (Petroselinum crispum 
L.) levelével súrolva a bőrt távoltartják a 
szúnyogokat, de a növényt viszkető csípések 
kezelésére is alkalmazzák. Rühösség és más 
„viszketegség” esetén a csertölgy (Quercus cerris 
L.) kérgéből készítenek fürdőt. 

Egy nagyon titokzatos betegséggel is 
találkoztunk és hosszas érdeklődés után sikerült 
kinyomoznunk, pontosan milyen betegséget is 
takar. Ez a „békavar”, azaz az ekcémák 
gyűjtőneve, melyek 2 fajtáját is említették: egyik 
a száraz békavar, amit könnyebben, másik 
változata a nedvező, amit nehezebben tudtak 
gyógyítani. A gyógyítási folyamat igen összetett 
volt. Szükséges volt az érvágás: a szájpadláson 
egy eret „megvéreztek”, majd az orvosságot, amit 
készítettek, minden reggel használni kellett. Egy 

(Myristica fragrans Houtt.), bánfűmagot {sajnos 
nem tudtuk kideríteni pontosan melyik fűszer 
lehet, a Sóvidéken a szegfűborsra használták ezt 
a nevet}, szerborsot (szegfűbors, Pimenta 
officinalis (L.) Merr.), szegfűszeget (Syzygium 
aromaticum (L.) Merrill et Perry), fahéjat 
(Cinnamomum verum J. Presl.), csillagánizst 
(Illicium verum Hook.) vagy kerti ánizst 
(Pimpinella anisum L.), sárgagyökér (Gentiana 
asclepiadea L.) és fehérgyökér (Verbascum 
phlomoides L.) gyökerét, borz-zsírt, illetve 
boltból beszerezhető széntablettát, kámfort, 
kékkövet, majd ezt feltöltötték pálinkával. Sajnos 
adatközlőnk, aki ezt készítette, már nem él; 
tudását lányának adta tovább pontos leírással, 
hogyan kell elkészíteni a szert, de ma már ő sem 
készíti. 

Néhány esetben babonás elemek is 
keverednek a gyógyítási eljárásokba. Például a 
fehérburustyán (Syringa vulgaris L.) leveléről 
említette egy adatközlőnk, hogy a végső ítélet 
sebeit csak ez fogja gyógyítani.  

Végül néhány szó a lakosok hajápolási 
szereiről. Régen házi szappannal mostak hajat, 
melyet zsiradékokból és marószódából főztek. 
Hogy jobb illata legyen, általában fenyőgyantát 
(Picea abies (L.) H. Karst.) főztek hozzá. Mosás 
után (vad)almaecetes vízzel öblítettek. Azt 
mondják hajhullás és korpásodás ellen is jó, 
illetve a haj nem őszül annyira. Ha valakinek 
nagyon hullik a haja, akkor májusban szedett 
nyírlevél főzetével is átöblítik. Erre használják 
még a dió (Juglans regia L.) rügyét (3. kép) 
megáztatva, valamint a bükkfa (Fagus silvatica 
L.) hamujának vizes főzetét is. Töredezett 
hajvégre („a hajmoly rágja a végét”) a mezei 
zsurló (Equisetum arvense L.) főzetét javasolják. 
Barna hajfestésre a dió zöld burkának és 
rügyének főzetét, illetve a kamillavirág teáját 
említették, mely a szőke hajat vörösre festette. 

         3. kép   
 

 

Folytatjuk… 
 

                                 Boris Gyöngyvér, Papp Nóra üvegbe tettek fűszereket: szerecsendiót + virágát 
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Gyógyszerész Szaknapok Pécsett 
 

Idén 2009. szeptember 30. és 
október 1. között került megrendezésre első 
alkalommal a Pécsi Egyetemi 
Gyógyszerész Napok (PEGYN), amelyet 
elsősorban a hallgatók, oktatóik, 
közforgalmú és klinikai gyógyszerészek 
számára szervezett a PTE ÁOK 
Gyógyszerésztudományi Szak. A 
rendezvény legfőbb célja az volt, hogy 
megismertesse a gyógyszerészhallgatókkal 
a képzés struktúráját, a posztgraduális 
képzés lehetőségeit és bemutassa, hogy a 
diploma megszerzését követően milyen 
szakterületeken helyezkedhet el egy 
gyógyszerész. 

A két délutánt átölelő, 20 
előadásból álló rendezvény a PTE Rektori 
Hivatala által kiírt pályázati támogatásnak 
köszönhetően jött létre, azonban a PTE 
ÁOK Hallgatói Önkormányzata, a Teva 
Magyarország Zrt., a Hungaropharma Zrt., 
és a Nycomed Pharma Kft. nagylelkű 
támogatása is szükséges volt ahhoz, hogy a 
több mint 250 résztvevő számára 
ingyenesen lehetett lebonyolítani a 
színvonalas szakmai és társasági 
programokat. A regisztráció alapján 
megállapítható, hogy gyakorlatilag az 
összes pécsi gyógyszerészhallgató 
megjelent a rendezvényen és az 
előadásokon (1. kép). 

A PTE ÁOK Dr. Romhányi György 
Aulájában megjelent gyógyszerész-
hallgatókat, gimnazistákat, oktatókat és 
gyógyszerészeket Prof. Dr. Szolcsányi 
János köszöntötte megnyitó beszédében.  

A PEGYN első napja három 
szekcióból állt. A Képzési Szekcióban a 
szak vezetője, Prof. Dr. Perjési Pál beszélt 
a pécsi gyógyszerészképzés történetéről és 
jövőjéről, Prof. Dr. Botz Lajos a 
szakképzés és továbbképzés rendszerét 
mutatta be, míg Dr. Kocsis Béla a PhD 
képzés jelentőségét és az abban rejlő 

 

1. kép. Előadások  
 
A szekciót Schuszter József IV. 
évfolyamos gyógyszerészhallgató hallgatói 
életről szóló tematikus és igen szórakoztató 
előadása zárta.  

Az Orientációs Fórum célja a 
szakmai lehetőségek ismertetése volt. 
Ennek keretében a közforgalmi 
gyógyszertárban, kórházi gyógyszeré-
szetben, az iparban, a klinikai vizsgálatok 
szervezésében részvevő és a hatósági 
gyógyszerészi munkát ellátó, gyakorlott 
kollégák mutatták be mindennapi 
munkájukat és annak érdekességeit.  

Mindezen előadások nem csupán a 
hallgatók számára mutatták be az utat az 
egyetemi évek kezdetétől a munka-
erőpiacon való elhelyezkedésig, hanem az 
érdeklődő középiskolások is jobban 
megismerhették a gyógyszerész szakma és 
hivatás részleteit, érdekességeit és 
szépségét.  

A szerdai nap a Tudományos 
Diákköri Szekcióval zárult, ahol Prof. Dr. 
Kellermayer Miklós ismertette a TDK 
munka jelentőségét, majd három tehetséges 
gyógyszerészhallgatónk foglalta össze és 
mutatta be eddigi TDK munkásságát.  

A rendezvény résztvevői a 
tizenhárom végighallgatott előadás után a 
Pécsi Sörfőzdében megszervezett 
gyárlátogatáson és sörkóstoláson pihen-
hették ki az aznapi fáradalmakat, illetve 
kaptak betekintést a pécsi sörkészítés 
történetébe és gyakorlatába. lehetőségeket ismertette. 
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A PEGYN második délutánján 

megszervezett Ifjúsági Fórumán három 
fiatal, végzett gyógyszerész adta elő 
kutatási témáját. Dr. Kutas Jenő Rozsnyay 
díjas pécsi patikus Than Károly harkányi 
gyógyvízzel végzett munkásságát foglalta 
össze gyógyszerésztörténeti előadásában, 
majd Dr. Hegedüs Attila szigetvári 
kollégánk a fogamzásgátlás etikai 
vonatkozásairól és az egyetemi 
tanulmányok során kevésbé érintett 
lehetőségeiről beszélt. Végül Dr. Bősze 
Gergely az internetes gyógyszerhamisítás 
térhódítására és veszélyeire hívta fel a 
figyelmet.  

A rendezvény utolsó szekciójában a 
gyógyszerészet szakmai szervezetei 
számára nyílt lehetőség a bemutatkozásra. 
A Magyar Gyógyszerészhallgatók 
Egyesülete (HUPSA), a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság (MGYT), a 
Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) 
és a pécsi alapítású Fiatal Gyógyszerészek 
Klubja (FGYK) mutatta be feladatait és 
céljait. 

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerész 
Napokra a koronát a Gyógyszerész Szakest 
helyezte. A Rókus utcai tömb hallgatók és 
oktatók által felújított udvara adott otthont 
a közel 150 fős rendezvénynek, amelyen 6 
gyógyszerész csapat mérte össze 
felkészültségét és talpraesettségét a 
főzőversenyen (2. kép), az évfolyamok 
közötti vetélkedőn és a tanár-diák 
focimeccsen. 

 

 

 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
Baranya Megyei Szervezete, dr. Szabó 
István (Öcsi Bácsi) vezetésével, bográccsal 
és muzsikával felszerelkezve érkezett 
hozzánk és percek alatt táncra perdítette a 
hallgatók táborát.  

Az évfolyamok közötti vetélkedőn a 
III. évfolyam csapata bizonyult 
legügyesebbnek koktél-analitikában, 
köpeny-váltóversenyben és pipettázási 
sebességben. A főzőverseny győzteseként a 
IV. évfolyam harcsapaprikása érdemelte ki 
a „Gyógyszerész Szakest Vándor Fakanál” 
díját.  

 

 
3. kép. Eredményhirdetés 
 
 

A PEGYN részletes programfüzete, 
illetve a társasági programok beszámolói 
megtalálhatóak a Gyógyszerésztudományi 
Szak honlapján (www.gytsz.pte.hu). 

 
 A rendezők és a szak vezetése is 
bízik abban, hogy hagyományteremtő 
rendezvénnyé válik majd a Pécsi Egyetemi 
Gyógyszerész Napok, amelyre jövőre is 
nagy szeretettel várunk minden kedves 
hallgatót, érdeklődőt, kollégát és szakmai 
szervezetet.  
 
 
                              Dr. Fittler András 
                    PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 
 

2. kép. Készül a harcsapaprikás 
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Erre mifelénk azt mondják: borostyán. 
Mint gyermek, én is ezt a szót tanultam. 
Azután elfeledtem dallamát ─ 
És ezt mondottam: orgonavirág. 
S most megtanulom újra: porba hullottan. 
 
Mert egy a két szó, egy ─ és mégsem egy. 
Ott túl azt mondják: orgonavirág. 
Az egész csak egy árnyalat-különbség. 
Mint testvérek, hogy borús kedvük töltsék: 
Mi lessük egymás zengő ajakát. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illóolajok Karácsony Ünnepén 
 

Léteznek olyan illóolajok, melyek fűszeres és meleg illatukkal a karácsony 
hangulatát idézik fel emlékeinkben. Ezek az illatok a finom sütemények, a forralt bor, a 
karácsonyfa vagy éppen a meleg kályha illatát juttatják eszünkbe. Ha ezeket az illatokat 
munkahelyünkön alkalmazzuk az egyik legszebb ünnepünk előtt, bizonyosan csillapítják a 
feszült hangulatot. 

 
A következő növények illóolajából elkészíthetjük karácsonyi keverékünket, melynek 

néhány cseppjét illatlámpában alkalmazhatjuk az ünnepek alatt: fahéj (Cinnamomum 
ceylanicum), narancs (Citrus aurantium), mandarin (Citrus reticulata), szegfűszeg 
(Syzigium aromaticum), vanília (Vanilla planifolia), bergamott (Citrus aurantium ssp. 
bergamia).  
 

Ott túl azt mondják: orgonavirág. 
Erre mifelénk azt mondják: borostyán. 
És Erdély lelke csillan meg a szóban, 
Mint egy darabka mennybolt tiszta tóban, 
S reszket, mint Isten lelke az ostyán. 
 
Erre mifelénk azt mondják: borostyán. 
Mi ismerjük a messzehúzó vágyat, 
Amely ragad a nyíló orgonához. 
Lelkünk mégis a borostyánnak áldoz. 
Így szeretjük a testvér-orgonákat. 

      
 
Megjegyzés: Várandósok és csecsemők részére terápiában nem alkalmazható.   
 

 
 
 
 Gyógynövények az irodalomban 
 
 
 
 
Reményik Sándor: Borostyán 

  (Festette: Papp Nóra) 
Hedera helix L. 
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Emlékezünk 
KARÁCSONYI RECEPTEK  

      A PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak 
Szakvezetés megdöbbenéssel értesült a Kar 
Biofizikai Intéztében 2009. november 26-án 
lezajlott tragikus eseményekről. A Szakvezetés 
ezúton is mélységes együttérzését fejezi ki az 
események következtében elhunyt elsőéves 
hallgatónk családjának, valamint a sérülteknek 
és hozzátartozóiknak. 

 
Narancsos mandulatorta 

 
Hozzávalók (8-10 szelethez):

      Reményünket fejezzük ki, hogy az 
életveszélyesen megsérült hallgatónk és a 
súlyos sérült intézeti dolgozók mielőbb 
felépülnek. 
      Elhunyt hallgatónk emlékét örökre 
megőrizzük. 
 

                              Prof. Dr. Perjési Pál 
PTE ÁOK GYTSZ Szakvezető 
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22,5 dkg vaj, 22,5 dkg darált mandula, 22,5 
dkg cukor (fele fehér, fele barna), 4 tojás, 5 
dkg liszt, 1 narancs leve és héja, 1 tasak 
fahéj, csipet só. 
 

Elkészítés:  
A vajat a cukorral alaposan összekeverjük, 
hozzáadjuk a darált mandulát, majd 
egyesével a tojásokat. A lisztet kisebb 
adagokban beleszitáljuk a keverékbe. A 
masszához hozzáadjuk a narancs kifacsart 
levét, a lereszelt héját, végül a csipet sót és a 
fahéjat. A masszát egy kivajazott, 
sütőpapírral kibélelt tortaformába öntjük, és 
180 fokra előmelegített sütőben készre 
sütjük. Az első 10 perc után alufóliával 
letakarhatjuk a formát. (Családi recept) 
 

Megjegyzés: A mandula (Amygdalus 
communis) magva magas zsíros olaj-, a 
narancs (Citrus aurantium) belső termésfala 
magas vitamintartalommal rendelkezik. A 
narancs külső termésfalának illóolajtartalma 
pedig kellemes illatot kölcsönöz a 
süteményeknek. 

 
Harcsafilé fokhagymás raguval 

 

Hozzávalók (4 személyre): 
4 szelet folyami harcsafilé, 1 dl olaj, 10 dkg 
paradicsom, 1 csokor petrezselyem, 1 gerezd 
fokhagyma, só. 
 

Elkészítés: 
A harcsaszeleteket megsózzuk, lisztbe 
mártva forró olajban kisütjük. Kevés olajban 
megpirítjuk az apróra vágott fokhagymát, a 
kis kockákra vágott paradicsomot és a 
finomra vágott petrezselymet, majd ezzel a 
raguval leöntjük a sült halat. Vajas-
petrezselymes burgonyával tálalhatjuk. 
  

Forrás: 
http://www.receptbazar.hu/index.php?page=rece
pt&id=2765   
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