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A rebarbarák Magyarországon is termeszthetık, így a PTE Melius Gyógynövénykertjében is
megtalálhatóak (1. kép).

Rebarbara a gyógyászatban
és a konyhában
A rebarbara (Rheum) nemzetség fajai a
keserőfőfélék (Polygonaceae) családjába tartozó,
Ázsiában honos növények. A rebarbaragyökeret,
melyet a tenyeres rebarbara (R. palmatum L.) és az
orvosi rebarbara (R. officinale Baillon) szolgáltathat, régóta alkalmazzák a kínai és tibeti
orvoslásban hashajtásra. Alkalmazását az európaiak
is átvették, a gyökérdrog (Rhei radix) jelenleg is
szerepel az európai (Ph. Eur. 6.) és a magyar
gyógyszerkönyvben (Ph. Hg. VIII.).
A gyökér hashajtó hatásáért felelıs
hatóanyagok az antranoidok (zömében antrakinonglikozidok). A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv
elıírásainak megfelelı drog legalább 7,5%
antrakinon-származékot kell, hogy tartalmazzon,
reinben kifejezve. A rebarbarának a hashajtó
hatáson kívül hasmenést csillapító hatása is van,
mivel cserzıanyagokat és pektint is tartalmaz. A
hatóanyagok arányától és a dózistól függ, hogy
melyik hatás kerül elıtérbe. Kis dózisban (0,1-0,3
g) enyhe hasmenés csillapítására alkalmazható,
nagyobb dózisban (1-4 g) a hashajtó hatás
érvényesül. Hashajtásra csak rövid ideig (1-2 hétig)
használható. Leggyakoribb nemkívánatos hatása a
görcsös hasfájás. Magas oxálsavtartalma miatt
ellenjavallt ízületi gyulladásban, vesebetegségben
és
egyéb
húgyúti
problémákban,
pl.
vesekövességben
szenvedık
számára.
Várandósoknak sem javasolható, mivel alhasi
vérbıséget okozhat, növelve a vetélés kockázatát.
A nemzetség néhány faját, így a
közönséges rebarbarát (R. rhaponticum L.) és a
hullámos rebarbarát (R. rhabarbarum L.)
élelmiszernövényként
is
hasznosítják.
A
levélnyélbıl kompótot, lekvárt, szörpöt készítenek,
valamint savanykás íző süteményekhez használják
fel. A földfeletti részek magas oxálsav-tartalma
miatt azonban kerülni kell túlzott mértékő
fogyasztását. Az oxálsav elvonja a kalcium-ionokat
a szervezetbıl, és a vesetubulusokban kiváló
kalcium-oxalát – különösen kisgyermekeknél –
komoly vesekárosodást okozhat.

1. kép
Felhasznált irodalom:
Király G. (2009): Új Magyar füvészkönyv – Magyarország
hajtásos növényei. Határozókulcsok. Jósvafı: ANP
Igazgatóság.
Marczal G. (2008): Mérgezı növények, növényi mérgezések.
Semmelweis Kiadó, Budapest.
Szendrei K., Csupor D. (szerk.) (2009): Gyógynövénytár.
Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest
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Akadémiai székfoglaló értekezését „A
szentírási mézgák és gyanták termı növényei”rıl tartotta 1869-ben. E növények kınyomatos
rajzsorozata halála után, 1894-ben jelent meg a
Magyar Növénytani Lapokban a következı
sorrendben:
Cistus creticus – krétai szuhar,
bodorrózsa (mézgája a ladángyanta, héberül
lot, Jákob fiai ajándékba vitték Józsefnek. A
kiválaszott cseppek gyantásodva füstölıszert
adnak, bélhurut ellen is jó).
Tamarix mannifera – mannacserje
(pajzstetvek szúrására képzıdik, édes pora
sebkezelı, fertıtlenítı, fıleg a beduinok
használták).
Balanites
aegyptiaca
–
jerikói
balzsamfa, fogfa, sivatagi datolya (sebgyógyító
a balzsam).
Balsamodendron Ehrenbergianum, B.
gileadense, B. opobalsamum – balzsamfák (pl.
Balsamea myrrha stb. is; kéregbıl nyerték a
balzsamot, fıleg a Vörös-tenger mellékén
terem).
Boswellia papyrifera – abesszin
tömjénfa (kérge írásra alkalmas, még B. sacra,
a szomáliai tömjénfa. Sábából aranyat és
tömjént hoznak… „Epével kevert borral”
kínálták Jézust a Golgotán, az epéhez hasonló
keserő és illatos keverék egyik fı alkotója a
tömjén. A lefejtett kéreg alól szivárog a gyanta,
amit begyőjtenek).
Pistacia lentiscus – masztixfa („cori”
=
lakkmézga,
illatos,
fogínyés
gyomorpanaszra is).
Astragalus bethlehemiticus – júdeai
csődfő (még A. gummifer, a mézgás csődfő,
továbbá a tragant mézga: Tragacantha. Tövises
félcserjék, mézgájuk ragadós).
Olea europaea – olajfa (palesztinai
eredető, olívaolaj).
Ferula erubescens – gyantás husáng,
galbanum (a F. galbaniflua körbe tartozik,
húsos
répagyökere
tejnedvet
ad.
Meggyantásodva szúrós szagú füstölıszert
szolgáltat, rovar- és féregőzı is).
Nardostachys jatamansi – nárdus (= N.
grandiflora,
Valerianaceae.
Vastag
gyökértörzsébıl füstölıszer és kenıcs készült;
ezzel kente meg egy asszony a Mester lábát.
Aromás illatú, igen drága olaját fıleg Indiából
hozták).
Styrax
officinalis
–
sztóraxfa
(gyantajáratokban képzıdik, illata a fahéjhoz
hasonló, rokona a benzoefának. Kenıcsét
bırbajokra, rühök ellen használták).

Emlékezés Haynald Lajos
(1816-1891)
bíborosra, kalocsai érsekre, botanikusra,
a Magyar Tudományos Akadémia
tagjára
120 éve hunyt el Haynald Lajos (18161891) bíboros és botanikus. Gombocz Endre, a
legnagyobb magyar botanikatörténész így
méltatta a neves mecénást, kalocsai érseket, aki
a Biblia növényeinek kiemelkedı ismerıjeként
vált híressé: „Haynald rengeteget győjtött,
nemcsak itthon, hanem külföldön is… kitőnı
növényismerı volt. Kalocsai herbáriumával és
könyvtárával, melyekre roppant összegeket
áldozott, a Magyar Nemzeti Múzeum
Növénytára mellett egy második központot
teremtett. Alig akadt abban az idıben magyar
botanikus,
aki
ne
élvezhette
volna
vendégszeretetét és ne használta volna föl
tanulmányaihoz páratlan növénykincseit. 1816.
október 3-án született Szécsényben, ahol atyja
a Forgách-grófok szolgálatában állott.
Nagyszombati,
majd
bécsi
egyetemi
tanulmányai után 1846-ban prímási titkár,
1851-ben pedig erdélyi püspök lett. Annak a
hazafias pártnak volt a vezére, amely
Magyarország és Erdély unióját sürgette.
Minthogy elvei mellett rendületlenül kitartott,
1863. decemberében a bécsi kormány
felszólította, hogy mondjon le a püspökségrıl.
Miután hosszas huza-vona után IX. Pius pápa
is feloldotta püspöki kötelezettségei alól és a
Karthago érseke címmel tőntette ki, Rómában
mőködött egy ideig az egyik kongregációban.
Az
alkotmányos
élet
helyreállításának
közeledtével, 1867 elején kalocsai érsekké lett.
1877-ben a Szent István-rend nagykeresztjét,
1879-ben pedig a bíbornoki kalapot nyerte el.
1891. július 4-én halt meg. Végrendelete
értelmében
1892-ben
egész
botanikai
hagyatéka a nemzetre szállott. Az annak idején
negyed millió forint értékőnek becsült
hagyatékkal múzeumunk növénygyőjteménye és
növénytani szakkönyvtára a legnagyobb
európai győjtemények sorába emelkedett.
Haynald Lajos eszményképe volt a
fennkölt lelkő fıpapnak. Mély vallásossága,
törhetetlen elvhősége, hazafiassága, sokoldalú
mőveltsége, nagy nyelvtudása, tudományszeretete és ebbıl folyó áldozatkészsége,
mindenképpen kimagasló helyet biztosítottak
számára
nemzetünk
és
tudományunk
történetében.”
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Pinus halepensis – jeruzsálemi vagy
aleppói fenyı (a masztixhoz hasonlóan
gyantája szintén cori-t szolgáltat, a cédrus
mellett a legismertebb szentföldi fa; keresztfa
is lehetett).
A hivatkozott szerzık könyveibıl
megtudhatjuk, hogy e nevezetes növények
hazáját milyen társulások jellemezték abban az
idıben. A Szentföld erdıi, cserjései: aleppói
fenyves, örökzöld mediterrán tölgyesek, közelkeleti mediterrán szúrós cserjések (pisztácia,
szentjánoskenyérfa, szuhar, benge, iglice,
galagonya, kakukkfő, szuhar, pereszlény,
beléndek, kígyószisz stb.). A pusztaságban igen
száraz, forró, kopár kıhegyek (júdeai
kısivatag), továbbá a Holt-tenger mentén: pl.
beduin üröm, köles, palesztin sóballa, sólaboda,
sivatagi tamariszkusz, kövi ballagófő stb.,
akáciás ligeterdık, néhol sztóraxfa, jerikói
balzsamfa,
ricinus,
néhol
banánés
datolyaültetvények. A Genezáreti-tó és a
Jordán völgye – Jezrael termékeny síksága –
„Isten vetése”: források, tavak, folyók gazdag
vízi növényzettel és vízparti ligeterdıkkel
(nyár, nyír, főz, platán, szil, vörös szeder stb.).
A legfontosabb termesztett növények:
Triticum aestivum (ıszi búza), T. durum
(keménybúza), T. spelta (tönköly), T. dicoccum
(tönke), T. dicoccoides (alakor) – „A búzát
győjtsétek össze magtáramba. Mt 13, 30”. Káli:
fıleg megpörkölt búzaszemekbıl álló étek.
Továbbá: árpa, köles, lencse, lóbab,
bagolyborsó, borsó, vöröshagyma, fokhagyma,
póréhagyma, görögdinnye; főszernövények
közül: fekete mustár, borsos kömény, kapor,
menta, izsóp, koriander. Rostot szolgáltatott a
len és a gyapot. Fıleg kertekben kedvelték:
fehér liliom, rózsa, aloe, mandragóra, henna.
Igen jelentıs volt még a szılı, füge, olajbogyó
és a datolya.

A VIII. MAGYAR
GYÓGYSZERKÖNYV (Ph. Hg. VIII.)
ÚJ GYÓGYNÖVÉNYEI
Persicaria bistorta (L.) Samp.
(syn. Polygonum bistorta L.)
kígyógyökerő keserőfő

POLYGONACEAE / keserőfőfélék
Drog: Bistortae rhizoma (Ph. Hg. VIII.). A
drog a kígyógyökerő keserőfő – Persicaria
bistorta (L.) Samp. – egész vagy aprított,
szárított
gyökértörzse,
hajtáseredető
gyökerek
nélkül.
Szárított
drogra
vonatkoztatott és pirogallolban kifejezett
cserzıanyag-tartalma legalább 3,0%.

1. kép
(forrás:
http://caliban.mpizkoeln.mpg.de/~stueber/thome/
Alphabetical_list.html)

Források:
Moldenke H. N. (New York Botanical Garden) –
Moldenke, A. L. 1952. Plants of the Bible, Ronald
Press, New York
Kereszty Z. 1998. „Nézzétek a mezı liliomait…” –
Bibliai növények a hit és a tudomány fényében.
MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet,
Budapest
Gombocz E. 1936. A magyar botanika története – a
magyar flóra kutatói. MTA, Budapest

Botanikai leírás: A kígyógyökerő keserőfő
évelı,
mocsárréteken,
lápréteken,
magaskórósokban, égerligetekben egész
Európában megtalálható, 30-120 cm magas,
hazánkban
védett
lágyszárú
növény.
Vöröses- vagy feketésbarna, hengeres
gyöktörzse kemény, vastag, S alakban
görbült; számos gyökércsonkot visel (1. kép).
Rózsaszínő virágai füzért alkotnak (2. kép).

Prof. Dr. Szabó László Gy.
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A Ph. Hg. VIII. a következı
gyógyszerkönyvi vizsgálatokat írja elı:
makroszkópos és mikroszkópos azonosítás,
vékonyréteg-kromatográfiás
vizsgálat,
hamisítás-vizsgálat (Paris polyphylla vagy
Paris
quadrifolia
jelenléte
nem
megengedett), összes hamu, sósavban nem
oldódó hamu, szárítási veszteség, valamint
tartalmi meghatározás.

Mellékhatások,
kontraindikációk,
figyelmeztetések:
A
cserzıanyagok
általános mellékhatásain kívül nem
ismertek.
Népi elnevezések: keskerica, kecskerica,
kárálica (Csinód, Úz-völgye), kerelica
(Egerszék, Úz-völgye).
Egyéb etnobotanikai adatok: Úzvölgyébe a II. világháború alatt az oroszok
hozták be, lovak trágyájával terjedt el.
Egyes legelı állatok azonban kerülik.
Népgyógyászati felhasználás: Hasmenés
(=gyomormenés ellen napjainkban is; Úzvölgye), gyomor- és bélhurut, hólyag-,
méh- és vesevérzések esetén alkalmazták.

Felhasznált irodalom:
1. Dános B. (2006): Farmakobotanika –
Gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó,
Budapest
2. Duwiejua M, Zeitlin IL, Gray AI, Waterman
PG (1999): The anti-inflammatory compounds
of Polygonum bistorta. Isolation and
characterization. Planta Medica 65, 371–374.
3. Király G. (2009): Új Magyar füvészkönyv –
Magyarország
hajtásos
növényei.
Határozókulcsok. Jósvafı: ANP Igazgatóság.
4. Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás IV.
kötet (2010): Medicina Könyvkiadó Rt.,
Budapest
5. Miki N, A-Fu W, Takahiko S, Hisamitsu N,
Hideaki K (1995): Effects of Chinese
medicinal plant extracts on mutagenecity of
Trp-P-1, Nature Medicine 49, 329–331.
6. Mittal D.K. (2010): Antioxidant and
hepatoprotective activity of Polygonum
bistorta (Linn.) and its active principle against
acetaminophen-induced liver toxicity in male
rats. Toxicology Letters, 196, Supplement 1,
17. S204
7. Szabó L. Gy. (2005): Gyógynövény-ismereti
tájékoztató. Schmidt und Co. – Melius
Alapítvány, Baksa-Pécs
8. Szendrei K., Csupor D. (2009):
Gyógynövénytár. Medicina Könyvkiadó Zrt.,
Budapest

2. kép (fotó: Papp N.)
Hatóanyag: Hidrolizálható és kondenzált
cserzıanyagok (akár 15-35%; katechin,
epikatechin,
glukogallin,
galluszsav,
ellágsav),
bisztorta-vörös
(flobafén),
speciális
szerkezető
triterpének
(cikloartánok), szterolok (β-szitoszterol),
keményítı,
nyomokban
antrakinonszármazékok (emodin) tartoznak fı
tartalomanyagai közé.
Alkalmazás: Állatkísérletekben a drog
vizes kivonata erısen gátolta a triptofán-P1 (Trp-P-1) mutagenikus aktivitását;
etanolos
kivonata
pedig
erıs
gyulladáscsökkentı hatásúnak bizonyult,
amely hatásért a kivonatból izolált
pentaciklusos triterpéneket tették felelıssé.
Cserzıanyagai révén antibakteriális és
antifungális. Humán klinikai vizsgálatokat
a növénnyel nem végeztek, népgyógyászati
tapasztalatok alapján használható belsıleg
hasmenés ellen, külsıleg torok- és
szájöblögetıként, enyhe bırgyulladások,
kisebb vérzések, sebek, égési sérülések
kezelésére. Napi dózisa belsıleg 1-2 g,
külsıleg lemosásra 50-60 g drog
alkalmazható literenként.

Dr. Bencsik Tímea, Dr. Papp Nóra
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A 4 elıbbi Lamium faj kivétel nélkül gátló
(nyugtató, szedatív) hatást gyakorol a
központi idegrendszerre (KIR), csökkenti a
motilitást. Ezzel szemben a Lamiastrum
Heist. ex Fabr. nemzetségbe sorolt sárga
árvacsalán serkentı hatást gyakorol az
egerek KIR-ére, fokozza a motilitást.
Esetleges készítmény elıállításánál
lényeges különbség, hogy nyugtató vagy
izgató hatású a kiindulási növény.
Mindkét esetben az eredményeket
azonos körülmények között nevelt és tartott
állatokhoz viszonyítottuk. A 150 egér egyazon törzsbıl származott. A motilitás
mérése a kivonat adagolása után 4 órán át
történt. A vizsgált növényeket 1
négyzetkilométernyi területrıl győjtöttük.
A Lamium fajoknál a mozdulatlan
állatok jelentették a mérés kiindulópontját,
ehhez viszonyítottuk a 4 fajnál a motilitást
%-ban kifejezve (fajonként az átlagértékek
a fenti számozás sorrendjében 1.= - 30; 2. =
- 45; 3.= - 49; 4= -65%). A Lamiastrum
galeobdolon esetében (az 5. fajnál) + 40%.
Az irodalomban szereplı szerzık közül
C. LINNÉ (1707-1778) hozzávetılegesen
200 évvel ezelıtt állapította meg az 1-4 faj
rendszertani helyzetét (Lamium génusz).
Az 5. faj különállóságát megállapító
szerzıpáros születési éve F. Ehrendorfernél
1927, A. Pollatschek esetében pedig 1932.
Érthetı tehát, hogy a Lamium galeobdolon
Auct. neve mért szerepel – gyakran
napjainkig – a Lamium fajok között.

Farmakognóziai szemelvények
15. rész
A Lamium nemzetség
farmakotaxonómiai értékelése

A Lamium nemzetséget növénytani
szempontból két csoportba osztottuk:
I. A C. LINNÉ által megkülönböztetett
fajokra:
Lamium album L. - fehér árvacsalán
L. maculatum L. - foltos árvacsalán
L. purpureum L. - piros árvacsalán
L. amplexicaule L. - bársonyos árvacsalán
II. Nem C. LINNÉ szerzıi nevét viselı
fajokra, amelyeket az utókorban soroltak
ebbe a nemzetségbe: L. galeobdolon Auct.
jelenlegi
rendszertani
besorolása:
Lamiastrum galeobdolon Ehrend. et
Polatschek (1. kép).

1. kép

Irodalom:
Ehrendorfer
F.
(1973):
Liste
der
Gefässpflanzen Mitteleuropas. 2. Auflage.
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 154-155.
Linné C. (1753): Species Plantarum. La
Salvius, Stockholm
Rácz-Kotilla
E.,
Rácz
G.
(2001):
Farmakotaxonómia – a növényrendszertan
gyógyszerhatástani megközelítése.
KANITZIA 9: 44-50.

(fotó: Papp N.)

Ez utóbbi faj az alaktani különbségek
mellett vizsgálataink szerint valóban más
nemzetségbe sorolható, mint az elızı 4
taxon.
Az idézett szerzıpárossal egyetértve,
van egy lényeges farmakotaxonómiai
jelleg,
amely
miatt
a
„Lamium
galeobdolon” eltér a Lamium fajoktól.
Megvizsgáltuk
mind
az
5
faj
összkivonatának hatását kísérleti állatok
(fehér egér) motilitására (helyváltoztató
mozgására).

Prof. Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet
Prof. Dr. Rácz Gábor
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Beszámoló a XII. Magyar
Gyógynövény Konferenciáról és a
XLVI. Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyrıl
A Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Gyógynövény Szakosztályának
és Csongrád Megyei Szervezetének
közös rendezvénye

1. kép (fotó: Papp N.)

2011. május 5. és 7. között Szegeden
került megrendezésre a XII. Magyar
Gyógynövény Konferencia, melyet együtt
szerveztek a XLVI. Rozsnyay Mátyás
Emlékversennyel. A rendezvénynek a Novotel
Hotel adott helyszínt.
A Gyógynövény Konferenciát 1961 óta
3-5 évente, a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt
1965 óta évente rendezik meg. A színvonalas
rendezvény számos lehetıséget nyújtott a
résztvevık számára a hazai gyógyszerészet két,
nagy hagyományokkal rendelkezı konferenciasorozatát ötvözve.
Elsısorban betekintést kaptunk a
gyógyszerészet
különbözı
területein
(gyógyszertechnológia, gyógyszerészi kémia,
gyógynövény- és
drogismeret,
kórházi
gyógyszerészet, gyógyszerészi gondozás) folyó
munkákba és lehetıségünk volt a széles körő
kapcsolatépítésre.
A megnyitó ünnepség keretein belül
átadták az Augustin Emlékérmet, amelyet a
gyógynövénykutatás területén kiemelkedı
munkásságot végzett kollégáknak ítélnek meg.
Idén a díjat Dr. Báthori Mária, a Szegedi
Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének egyetemi tanára vehette át.
A Gyógynövény Konferencián 4
plenáris és 28 konferencia elıadás hangzott el
(1. kép). A poszterszekcióban 28 kutatási
munka eredményeit tekinthettük meg, amelybıl
13-ban a PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék
munkatársai szerepeltek. Az egyik plenáris
elıadást Prof. dr. Szabó László Gy., tanszékünk
külsı szaktanácsadója és tanszékvezetıhelyettese tartotta, amelyben Máthé Imre
botanikus
akadémikus
kiemelkedı
munkásságáról emlékezett meg születésének
centenáriumán.
Tanulságos
elıadást
hallottunk
Zámboriné dr. Németh Évától (Budapesti
Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények

Tanszék) a vadon termı gyógynövények
drogminıségének optimalizálásáról. A megfelelı
minıségő,
standardizált
gyógynövényalapanyagok elengedhetetlenül fontosak a
növényi
gyógyszerek
elıállításához.
Dr.
Blázovics
Anna
(Semmelweis
Egyetem,
Farmakognóziai
Intézet)
elıadásából
megismerhettük a cékla kedvezı táplálkozásélettani hatásait, azonban az is kiderült, hogy
mértéktelen fogyasztását kerülni kell pl. súlyos
porfíriákban, hemokromatózisban. Prof. dr.
Szendrei Kálmán (Szegedi Tudományegyetem,
Farmakognóziai Intézet) érdekes és aktuális
témakört mutatott be „Merre halad ma a
gyógynövények
alkalmazása?”
címő
elıadásában. A gyógynövény-készítmények
hatósági szabályozásának aktuális kérdései, a
növényi gyógyszerek és étrend-kiegészítık
minıségi és minısítési kérdései ma a
gyógyszerészet mindennapos gyakorlatában
megjelenı problémák. Gondot jelent, hogy a
betegek a növényi készítményekkel kapcsolatban
elıbb kérnek tanácsot a szomszédoktól,
barátoktól vagy éppen kuruzslóktól, mint orvos
vagy
gyógyszerész
szakemberektıl.
A
konferencia egyébként célul tőzte ki egy
eszmecsere keretében az egységes szakmai
szempontok megfogalmazását a gyógynövénytermékekkel kapcsolatban.
Ugyancsak a szegedi intézetbıl egy fiatal
gyógyszerészkolléga,
Dr.
Csupor
Dezsı
elıadásában a „jogalkotás mostohagyerekeirıl”,
a gyógyteákról beszélt. Megtudtuk, hogy míg
évtizedekkel ezelıtt Magyarországon csak
néhány tucat gyógy- és élvezeti tea volt a piacon,
addig ma a nagykereskedelmi forgalomban kb.
1000-1500 teajellegő termék van, amelyek
minıségének ellenırzése „technikailag és
költségeiben” is igen nehéz feladat. Az elıadás a
mai helyzet értékelésén túl a megoldási
lehetıségekkel is foglalkozott.
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Nagyon tanulságos volt Dr. Pallós
Júlia (Országos Gyógyszerészeti Intézet,
Farmakovigilancia Osztály) elıadása, aki a
gyógynövények biztonságos használatának
témakörével foglalkozott. Az elıadó a klinikai
gyakorlatból random módon vett néhány
példán keresztül mutatta be, hogy a
gyógynövények használata egy adott területen
(pl. kardiológia, anesztézia), illetve egyes
populációkban (pl. várandósok, emlırákban
szenvedı nık) mennyire biztonságosak. Ezen
kívül példákkal illusztrálva bemutatta, hogy a
legismertebb és leggyakrabban használt
hagyományos növényi gyógyszerek hogyan
befolyásolják
a
kémiai
gyógyszerek
farmakokinetikáját, metabolizmusát. A szerzı
azt is említette, hogy „az Európai Unió 2010
decemberében publikálta a farmakovigilanciát
érintı módosított jogszabályokat, melyek hazai
implementációjára
másfél
év
áll
rendelkezésre”.
Dr.
Lugasi
Andrea
(Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)
igen érdekes elıadásában beszámolt arról, hogy
élelmiszerként
korábban
nem
használt
gyógynövények hogyan és mikor kerülhetnek
be élelmiszerekbe, étrend-kiegészítıkbe, mi
ennek a jogszabályi háttere. Az új élelmiszer,
illetve élelmiszer-összetevık fogalmát a
jelenleg is érvényes 258/97/EK rendelet
határozza meg. „Az ilyen jellegő termékek
kutatásával,
gyakorlati
hasznosításával
foglalkozó érdekeltek számára nélkülözhetetlen
e jogszabály ismerete elsısorban a fogyasztók
egészségének védelme érdekében”.
A növényi hatóanyagok minıségi/
minısítési kérdéseivel Dr. Horányi Tamás
(Béres Gyógyszergyár Zrt.) foglalkozott
elıadásában, érintve az étrend-kiegészítık
meglehetısen szabályozatlan területét is.
Több elıadás és poszter mutatta be a
növénykémia- és morfológia, a fitoanalitika, a
növényi biotechnológia, a gyógynövénytermesztés és -feldolgozás, valamint az
etnofarmakobotanika,
etnofarmakológia
területén elért legújabb eredményeket. Csak
néhány példát szeretnék megemlíteni e kutatási
eredményekbıl.
Prof. dr. Dános Béla (ELTE
Növényszervezettani Tanszék) a gyógyászatban sokrétően felhasznált rózsaszirom
szövettani felépítését jellemezte elektronmikroszkópos felvételek segítségével. Dr.
Czigle Szilvia (Comenius Egyetem, Pozsony)

elıadásából megtudhattuk, hogy a C-vitamin
tartalmáról ismert csipkebogyó áltermés és
termés in vitro körülmények között COX- és
LOX-gátlónak bizonyult, valamint in vivo
vizsgálatokban
(egérkísérletekben)
is
gyulladáscsökkentı hatású volt. „A fekete
ribiszke egy ígéretes gyógynövény a
hepatocelluláris karcinóma megelızésében és
kezelésében” – ismertette Dr. HáznagyRadnai Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem,
Farmakognóziai
Intézet)
elıadásában.
A
tradicionális
gyógyászatban
fülgyulladás és égési sebek kezelésére
használt kövirózsa présnedve flavonolglikozidokat és fenolsavakat tartalmaz,
továbbá antioxidáns aktivitása is számottevı.
Errıl számolt be elıadásában Dr. Alberti
Ágnes
(Semmelweis
Egyetem,
Farmakognóziai Intézet). A szegedi kollégák
közül Dr. Ványolós Attila kutatási területe az
édesgyökerő páfrány ekdiszteroidprofiljának
vizsgálata volt. Az ekdiszteroidok az
ízeltlábúak vedlési folyamatát szabályozó
vegyületek, amelyek azonban a humán
szervezetre is hatással vannak, pl. anabolikus,
antidiabetikus hatásukat már több tanulmány
is bizonyította.
A PTE ÁOK Farmakognóziai
Tanszékének munkatársai közül Prof. dr.
Szabó László Gy. a gyógygombák
nevezéktanáról tartotta második elıadását.
Dr. Farkas Ágnes beszámolt arról, hogy
egyes dísznövényeink (pl. buzogányvirág,
vitorlavirág)
mérgezéseket
okozhatnak,
amelyek
összefüggésben
állnak
a
szöveteikben felhalmozódó kalcium-oxalát
kristályokkal. Az elıadásban látványos
szövettani metszeteken keresztül mutatta be a
szerzı a kristályok elıfordulását. Dr. Papp
Nóra Baráth Zoltán botanikus, vegetáció- és
gyógynövénykutató kiemelkedı munkásságával ismertette meg a hallgatóságot.
A poszterszekció keretei között
tanszékünk PhD hallgatója, Dr. Bencsik
Tímea a hazánkban még nem vizsgált, de
annál nagyobb területeken elıforduló réti
füzény populációk polifenol- és cserzıanyagtartalmának értékelésérıl számolt be.
A poszterszekción a tanszékünkön
szakdolgozati témáikat készítı gyógyszerészés biológushallgatók is részt vettek
különbözı témákban.
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A Rozsnyay Mátyás emlékversenyt,
mint korábban már említettem, évente hirdetik
meg fiatal gyógyszerészek számára, akiktıl a
gyógyszerésztudományok különbözı területeit
érintve hallottunk versenyelıadásokat. A
versenyzık között szerepelt Dr. Merczel Sára,
a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakán
végzett gyógyszerész; elıadásának címe: „Mi
mindent
szedek?
Kérdezze
meg
gyógyszerészét!”. Felkészítı tanára Prof. dr.
Botz Lajos (PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet
és Klinikai Központi Gyógyszertár). Sára a
versenyen színvonalas szakmai elıadásával 6.
helyezést ért el (a versenyzık száma: 29). Dr.
Budán Ferenc, aki szintén Pécsett végezte
tanulmányait, a „Növényi eredető anyagok
repellens hatásairól” számolt be (felkészítı
tanára: Dr. Lugasi Andrea, OÉTI). Sára és
Ferenc munkáját oklevéllel és értékes
ajándékokkal
jutalmazta
a
zsőri.
Eredményeikhez és felkészítı tanáraik
munkájához ezúton is gratulálunk!

3. kép (fotó: Papp N.)
Este a szegedi Dómban orgonahangversenyt szerveztek a konferencia és az
emlékverseny résztvevıi számára. Fantasztikus
zenei élményben volt részünk. Május 5-én este
a Novotel Hotelben, 6-án pedig a Fehértói
Halászcsárdában vehettünk részt egy-egy
kellemes hangulatú fogadáson.
A Gyógynövény Konferencián és a
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen értékes
szakmai
információkat
hallhattunk
a
gyógyszerésztudományok különbözı területeirıl, a személyes konzultációkra pedig a
társasági
programok
kínáltak
remek
lehetıséget. Azt hiszem nem túlzás, ha azt
állítom, hogy a XXI. században a
gyógynövények reneszánszát tapasztaljuk.
Sajnos a tradicionális gyógyászatban már
bizonyítottan bevált gyógynövények mellett
megjelentek olyan, Európában eddig nem
ismert növények és készítményeik, amelyek
között még a szakemberek is nehezen tudnak
tájékozódni.
Ezek
kutatása
napjaink
kiemelkedı jelentıségő feladata, hiszen
bizonyos egzotikus gyógynövények az európai
gyógyszerkincsben is teljes joggal kaphatnának
helyet megfelelı tudományos bizonyítékok
birtokában. Ezért is volt kiemelkedı témája a
konferenciának a hagyományos növényi
gyógyszerek és étrend-kiegészítık minıségi és
minısítési kérdései, jogszabályi hátterük
bemutatása.
A téma iránt érdeklıdök számára a
rendezvény részletes programja a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság honlapján
(www.mgyt.hu) a hazai rendezvények címszó
alatt megtalálható.

A szakmai program mellett társasági
eseményeken is részt vehettünk. Ennek
keretében május 5-én délután a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertjét (2. kép)
látogattuk meg. Szakmai vezetınk Dr. Mihalik
Erzsébet egyetemi docens volt (3. kép), aki
végigkalauzolt bennünket a csodálatos,
mintegy 5000 növényfajt és fajtát bemutató
kertben. Megtekinthettük az Európában ritka
szecsuáni ısfenyıt, a Közép-Európában
egyedülálló mérető indiai lótuszállományt, és a
kb. 800 egzotikus növényfajnak helyet adó
üvegházakat.

2. kép (fotó: Papp N.)

Dr. Horváth Györgyi
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Illóolajok és aromaterápia
10. rész
Az illóolajok kivonása II.
Sorozatunk elızı részében az illóolajkivonás két, viszonylag gyakran alkalmazott,
módszerét, a vízgız-desztillációt és a szerves
oldószeres kivonást jellemeztük. A második
részben a sajtolás, valamint az enfleurage
(pomádés
eljárás)
technikák
rövid
bemutatásával folytatjuk.
Sajtolás:
A citrom, narancs, mandarin,
bergamott és még néhány Citrus-félékhez
tartozó növénybıl egyszerő eszközökkel,
hideg úton, a termésfal sajtolásával vagy
pépesítés után centrifugálással vonják ki az
illóolajat. Ezzel a módszerrel a terméket a
maga eredetiségében (natív állapotban),
kémiai átalakulás nélkül kapjuk meg. Az
eljárás azonban csak olyan növényi részeknél
alkalmazható, amelyek nagyobb mennyiségben (10-15%) tartalmaznak illóolajat. A
sajtolás során a kapott „termékben” egyéb
növényi anyagok, pl. színanyagok és viaszok
is lehetnek. A kémiai összetevık közül, az
aldehidek magas aránya miatt a Citrus-félék
eszenciái hajlamosak az oxidációra, ezáltal
gyorsan „romlanak”. Ezt a folyamatot
lassíthatjuk, ha hőtıben tároljuk ıket, jól
záródó, sötét üvegekben. Az eltarthatóság
ideje fél év, maximum 1 év.
A Citrus-félék illóolaja igen
érzékeny, már 100°C körüli hımérsékleten is
károsodik, ezért nem nyerhetı belılük jó
minıségő olaj vízgız-desztillációval.
Enfleurage (pomádés eljárás):
Az illóolajok egy része elveszíti
jellemzı illatát 100°C-nál magasabb
hımérsékleten.
Ilyen
esetben
más
technikával vonják ki a növényi részekbıl,
elsısorban a virágokból, virágszirmokból az
illóolajat. A pomádés eljárás feltétele, hogy a
feldolgozandó növényi nyersanyag (általában
virágszirom) a begyőjtést követıen bizonyos
ideig még folyamatosan termelje az
illatanyagot. Az eljárás során kézzel, egye9

sével győjtik a „kivonandó” virágokat; ezeket
speciálisan e célra kialakított üveglemezekre
helyezik. Az üveglemezeket elızetesen állati
eredető zsiradékok meghatározott arányú
keverékével kenik be, majd a „használt”
virágokat
az
illatanyag-kibocsátás
megszőnésével eltávolítják, a szirmokat
újakra cserélik. Ezt az eljárást ismétlik
többször (akár harmincszor is).
Mivel
az
illóolajok
apoláris
oldószerekben oldódnak, így a zsiradékba
átdiffundálnak.
Ezután
a
zsiradékot
eltávolítják az üveglapról és alkohollal
kioldják
az
illóolajat.
Ennek
„eldesztillálásával” kapják a konkrét olajat
(huile concrète, fr.), amely még viaszjellegő
anyagokat is tartalmaz. A konkrét olaj
viasztalanításával nyerik a legtisztább és
legdrágább abszolút virágolajat (huile
absolue, fr.). A pomádés eljárásnak ez a
változata, az ún. enfleurage à froid (hidegen
végzett kivonás).
A másik módszer az ún. enfleurage à
chaud (melegen végzett kivonás). Ebben az
esetben a kivonó zsiradékot 50-70ºC-ra
melegítve tartják, a virágokat lenvászonba
kötve (vagy közvetlenül a zsiradékba szórva)
belemerítik a kivonó közegbe 1-2 órára.
Ezután a növényi részeket kiszőrik, a
zsiradékot
centrifugálják
és
10-15
alkalommal helyeznek az elıbbi kivonó
zsiradékba friss virágot. Az illatos pomádét
az elızı – hideg – eljárással azonos módon
alkohollal
extrahálják.
Kizárólag
a
luxusminıségő virágolajok esetén alkalmazzák a pomádés eljárást, mivel rendkívüli
munkaigénye nagyon költségessé teszi.
Így vonnak ki illóolajat a liliom, a
tubarózsa, az erdei ibolya, a narancsvirág és a
jázmin virágaiból.
Folytatjuk…
Felhasznált irodalom:
Ingeborg Stadelmann: Bevált aromakeverékeim.
Katalizátor Könyvkiadó, Budapest, 2007
K. Hüsnü Can Baser, Gerhard Buchbauer (eds):
Handbook of Essential Oils. CRC Press, London, New
York, 2010

Dr. Horváth Györgyi
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Pécsvárad –
BOIRON
kolostorkerttıl a gyógyszergyárig
A „Magyar Kémikusok Lapja” 2011.
júniusi számában „A kémia kiválóságai”
rovatban olvashatunk arról a sikertörténetrıl,
ami a „PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.”
kibontakozásáról szól. Örvendetes, hogy a
magánpatikák államosítása nyomán létrejött
szocialista vállalat ismét magánkézbe került. A
privatizáció révén – átmeneti magyar-USA
vegyesvállalat megalakulása után „tisztán”
magyar érdekeltségő lett a mai gyár tıkéje.
A hajdani, budakalászi Gyógynövény
Kutató Intézet megvásárlásával a gyár
napjainkban ügyesen gyarapodik köszönhetıen
az országos, ezen belül is a PTEkapcsolatoknak.
Érdemes
a
nemrégen
megjelent Pécs Lexikon címszavát idézni:
„Baranya megyei Gyógyszertári Központ - Az
államosítást követıen 1950-ben megalapított, a
Baranya megyei Tanácshoz tartozó vállalat.
Elsı munkásigazgatója (1950-80) Szabó Pál
bányász. A könyvelı Kövecs Ferenc jogász
(1950), a fıkönyvelı Nagy József (1951-64),
majd Kövecs (1964-82). Székhelye: Lánc u.
22-24. (1952), késıbb lebontották. Az elsı
vállalati fıgyógyszerész Elmer György (1952),
késıbb megyei fıgyógyszerész (1958). A
vállalat késıbbi fıgyógyszerészei közül
jelentıs szakmai munkát végez Németh Miklós
(1961). A Galenusi Laboratóriumot Kerbolt
Kornél, a Gyógyszergazdálkodási Osztályt
Szekeres Sándor, a Gyógyszervizsgálószakfelügyeleti Laboratóriumot Tamási Alajos
vezeti. A Központ új épülete (Ürögi fasor 2/a.)
több ütemben készül el (1979) raktárakkal,
korszerően mőszerezett laboratóriumokkal,
irodákkal,
szociális
helyiségekkel,
teniszpályával, gyógynövénykerttel. Az új
vállalati (1990-tıl Pannonmedicina) igazgató
Kıhegyi Imréné szakfelügyelı gyógyszerész
(1980-96).
Vezetése
alatt
jelentıs
mőemlékvédelmi és alkalmazott kutatási
munka bontakozik ki. A privatizáció után
Pannonmedicina Gyógyszerellátó Vállalat,
majd Rt. (1996), ma Pannonmedicina
Gyógyszerkereskedelmi ZRt (2006). A korábbi
vállalati Galenusi Laboratóriumból 1991-ben

alakul ki az 1994 óta mőködı pécsváradi
Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft.” (Azóta
már a kereskedelmi raktárközpont a
Farmafontánával fuzionált.)
A „kiválóság” bemutatói – a
hivatkozott cikkben – utalnak az egykori
bencés monostor gyógynövénykertjére, amirıl
már 1989. február 24-én elıadás hangzott el a
Pécsi Akadémiai Bizottság székházában
Horvát A. Olivér, a Mecsek halhatatlan
botanikusa bevezetı gondolatait követıen, „A
pécsváradi vár történetének gyógyszerészeti és
kertészbotanikai
vonatkozásai”
címmel
(Lárencz László gyógyszerésztörténésztıl és e
sorok írójától). Ennek nyomán a várkertben a
lelkes helyi polgárok kialakították a
gyógynövénykert magját. A telepítésre szánt
növények a Szent István korában már terjedı
bencés hagyományokat, a 795-ben kelt
„Capitulare de villis” elıírásait és a Szent
Galleni
kolostor
örökbecső
kerttervét
figyelembe véve a XII-XIII. sz. fordulóján
készült Pray-kódexben felsorolt fajokra
terjedtek ki: abrotanum (isten fája), varádics,
fehér üröm, menta-fajok, zsálya (orvosi és
muskotályzsálya),
majoránna,
kakukkfő,
méhfő, rozmaring, izsóp, levendula, tisztesfő,
konyhakömény,
zeller,
petrezselyem,
édeskömény,
lestyán,
kapor,
turbolya,
kövirózsa, torma, fehér mályva, ruta, apró
bojtorján stb. Középen helyet kapott a
nehézszagú boróka (Juniperus sabina), ami a
hazai temetıkben is kedvelt és elterjedt
növénnyé vált a középkortól kezdve.
Meg kell jegyezni, hogy mind a mai
napig
a
hagyományos
magyarországi
parasztkertekben is ezek a fajok a
leggyakoribbak, hiszen a mi éghajlati
adottságaink nagyrészt telepítésüknek kedvez.
A díszborókák pedig temetıkertjeinkben
gyakoriak, különösen a kereszt mellé ültetve.
Az sem véletlen, hogy Pécsváradon
külön vállalkozásként alakult meg a MecsekDrog Kft, a hagyományok jelenkori
megvalósítója, az ország egyik legnagyobb
teagyártója és forgalmazója („Mecsek”
teacsalád), mely alapanyagainak egy részét a
baksai „bio”-gyógynövény-feldolgozó üzemtıl
szerzi be.
Prof. Dr. Szabó László Gy.
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Kézikönyvecske az orvosságokról
A XVI. század a sokoldalúan
képzett és sokirányú tevékenységet végzı
tudós fık korszaka volt. A jelenségnek
több oka is felhozható magyarázatul. A
reneszánsz filozófiája a világi jelenségek
megismerésére ösztönzött, tág teret nyitott
a természet jelenségeinek, törvényszerőségeinek kutatására; a túlvilági életre
való felkészülés helyett a figyelem inkább a
földi lét valóságára irányult, és különös
érdeklıdéssel foglalkoztak az emberi test
egészséges
és
beteg
állapotának
kiderítésével, a bajok orvoslásával.
A természet kincseinek – növények,
állatok, ásványok, vizek – felkutatása,
megismerése és használata megszokottá
vált. Az oktatás akkori rendje szerint az
egyetemek – optimális célként – az
ismeretek teljességére kívánták a hallgatót
tanítani. Az egyetem az universitas szó
valódi értelmének megfelelıen lehetıséget
adott a hallgatónak a bölcseleti, jogi,
teológiai és természettudományos tárgyak
akár egyidejő hallgatására is: a jogász,
bölcsész és teológus is elsajátította a
természettudományos
ismereteket,
a
medicina iránt érdeklıdık jogi, teológiai,
bölcseleti stúdiumokat folytattak, hogy
majdan orvosként tevékenykedve komoly
tudományos értékő könyveket írjanak
filozófiai, teológiai vagy történeti témában.
A sokat emlegetett reneszánsz
polihisztor, az „uomo universale” titka
tehát ebben rejlik. Fontos megjegyeznünk,
hogy az orvosi irodalom jelentıs hányada
ebben az idıben ún. orvos-botanikai mő,
amelyet nem minden esetben orvosi
végzettségő szerzı írt, tartalmilag mégis a
tudománytörténet értékeként ırizzük.
A bevezetésben jellemzett kor
tipikus tudós alakja volt Walter Hermann
Ryff (1500-1548) német orvos. Az 1500
körüli évek valamelyikében született
Strassburgban.
Nevét
számtalan
változatban találjuk meg hátrahagyott
könyveinek címlapján: Reif, Rivius, Riif,
Rueff, Ruff, sıt Apollinaris Quintus álnév

alatt is jelent meg munkája. Tanulmányait
Bázelban kezdte 1533-ban, majd 1537-tıl
Güstrow-ban lett udvari patikus. Élt
Strassburgban, Metzben, Frankfurt am
Mainban, Mainzban, 1549 és 1551 között
Nürnbergben városi orvosként dolgozott,
míg végül Würzburgban telepedett le.
Foglalkozott matematikával, építészettel,
jelentıs
tevékenységet
fejtett
ki
könyvkiadóként (ókori szerzık mőveit
kutatta fel, a kéziratokat „sajtó alá
rendezte”, kommentárokkal látta el, nyolc
év leforgása alatt mintegy harminc nagy
terjedelmő kötet közzététele főzıdik
nevéhez). Szakirodalmi munkásságának
legszámottevıbb területe mégis az orvosi,
gyógyszerészi, orvos-botanikai könyvek
írása, közreadása.
Sebészeti témájú mővei a sebészet
történetét kutatók számára nélkülözhetetlenek, de ugyanezt mondhatjuk az
anatómiai
vagy
a
fürdıterápiával,
gyógyvizekkel foglalkozó írásairól is. A
gyógyszerészettörténészek különös becsben
tartják Ryff sok kiadást megért „Deutsche
Apothek”, a „Reformierte deutsche
Apothek” és „Hausapothek für den
gemeinen Mann” címő munkáit. Utóbbi,
népszerősítı szándékkal kiadott könyvét
Anna von Mecklenburg hercegnınek
ajánlotta. „Newen Kochbuch, wie man
kranke Persohnen wartten vnd Pflegen
soll” címő mővét szintén a köznek szánta,
népszerősége századokon át nem lankadt.
„Kurtzes
Handbüchlin
und
Experiment vieler Artzneyen durch den
gantzen Cörper des Menschen…” címő
mőve – Apollinaris Quintus álnév alatt – is
sok kiadást ért meg németül és latinul
egyaránt. A hosszú címet olvasva
tökéletesen tájékozódunk a mő tartalmáról:
„Rövid kézikönyvecske és kísérlet, sok
olyan orvosságról, amely az egész emberi
test – a fejtıl egészen a lábig –
gyógyítására szolgál. A legelıkelıbb és
leggyakrabban használt növény közül
néhánynak az élıhöz hasonló rajzával és a
belılük égetett és desztillált vizekkel, azok
erejével és hatékonyságával együtt.”
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Az ismertetésünk alapjául szolgáló
kötet már több évtizeddel Ryff halála után
jelent meg (Strassburg 1607, Josias Rihel
nyomdájában), ezért a következıképpen
egészítették ki a címlap szövegét: „A nagy
tudású Qu. Apollinaris maga tapasztalta és
bizonyította..”, vagyis ez is az álnév alatt
megjelent munkái sorába tartozik.
A kötet elsı része valóban „a fejtıl
a lábig” szisztémának megfelelıen a
testrészek, illetve az észlelt tünetek alapján
vezeti be az olvasót a gyógynövényterápia
rejtelmeibe, röviden felsorolva, hogy mely
panasz mivel gyógyítható.
A kötet
második
része
a
gyógynövények
ismertetését foglalja magába: a növény
botanikai bemutatása (hol honos, mely
része hasznosítható) után végezetül
megtudjuk, hogy a belıle készített fızet,
desztillátum mely bajok ellen javallt.

3. kép. Mandragóra

4. kép. Rebarbara
1. kép. Fokhagyma

A címlap szövegével ellentétben
minden egyes növény leírása mellett
megtaláljuk a képi ábrázolást is, a szép
fametszetek gondos kézi munkával lettek
kiszínezve
(1-4.
kép).
Különleges,
egzotikus, vagy nehezen felkutatható
növényeket nem találni a kötetben, hiszen a
szerzı sokak számára akart segítséget
nyújtani tanácsaival. A könyvecske
használatára utalnak a margináliák, vagyis
a szöveg melletti, sorok közé beszúrt
kézírásos megjegyzések.

Dr. Kapronczay Katalin
2. kép. Kalmus (kálmos)
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Falusi aromaterápia az Illatosházban
1997 óta vagyok falusi vendéglátó
Óbányán. A páratlan természeti környezet, a
csendes, egyutcás falucska adottságai, értékei
különleges hatással vannak az idelátogatókra,
mely adottságokra építem szolgáltatásaimat én is.
Ezek közül kiemelem az aromaterápiát, a
természet által nyújtott illatok jótékony hatását
alkalmazó gyógymódot.
2005 óta vagyok aromaterapeuta.
Tanulmányaim a klasszikus angol és francia
aromaterápián alapulnak, amelyben megtanultam
a különféle illóolajok tulajdonságait, elıállítási
módjait,
hatásmechanizmusát.
Ezeket
az
ismereteket igyekszem azokkal a lehetıségekkel
összhangba hozni, amelyeket a falusi vendéglátás
keretén
belül
elérhetıvé,
érthetıvé,
alkalmazhatóvá tudok tenni a hozzám érkezık
számára.
Melyek is ezek a szolgáltatások?
Vendégem megismerkedhet az aromaterápia
fogalmával, módszereivel. Közvetlen módon,
egyénre szabottan kiválaszthatja illattáramból
azokat az illóolajokat, amelyek számára kedvezı
hatással bírnak. Az így megtalált illóolajok
elegyével egy olyan alkalmazási módot
választhat, amelyet maradéktalanul képes
elfogadni. Ez indulhat az egyszerő belégzéstıl a
pontosan megkoreografált finom masszázsig,
kinek-kinek
ízlése,
befogadó
képessége,
hangulata szerint.
Házamban (1. kép) elkülönített aromaszobában végzem a kezelést, ahol dédanyám
orvosságos szekrényében állnak rendelkezésünkre az illóolajok, s a legkorszerőbb
masszázságy biztosítja a vendég kényelmét.
A klasszikus aromaterápiás kezeléseket
idıközben
kiegészítettem
olyan
helyi
specialitásokkal, mint az „illatséták” és az
„illatkamra”. Ezekrıl pár mondatban adok
ismertetést. Az „illatséták” lényege, hogy olyan
helyre vezetem érdeklıdı vendégeimet, ahol a
természet által nyújtott jellegzetes illatokkal
ismerkedhet. Ezek a séták egy-egy virágzási
idıszakhoz, évszaki adottságokhoz köthetık
általában, de akadnak állandó illatozások, ame-

1. kép
lyekhez folyamatosan hozzájuthatunk, csak fel
kell keressük ıket. A séták lényege nem
egyedül az adott illat gyógyító, nyugtató
hatásában mérhetı, hanem annak a nagyon ısi
tájékozódó képességünknek a frissítésében is,
amelyet a szaglásunk finomítása, „edzése” révén
érhetünk el.
Az „illatkamra” egy csöpp helyiség
portámon. A jellegzetes, vályogépítéső kamrában
12 féle illat várja a vendégeket. Egy-egy illatozó
növény színes rajzolata is látható itt (2. kép),
valamint egy XVII. századi kertészkönyvbıl
idézett mondatokkal a fellelhetı növények
tulajdonságairól, alkalmazási módozatairól is
megtudhat érdekességeket az idelátogató.

2. kép
Kertemben adottságainál fogva lehetıség
nyílik gyógynövényeimbıl saját készítéső
gyógyteák kóstoltatására vagy akár kúraszerő
fogyasztására is. A menta, zsálya, citromfő,
levendula mellett szamóca, szeder is fellelhetı,
hogy a diólevélrıl, meggyszárról ne is szóljak. A
megtermelt gyümölcsök héja, magja vagy akár a
teljes gyümölcs is több módon szolgálhatja
egészségünket, így akár teaként is.
A
természet
kifogyhatatlan
és
megunhatatlan. Ha figyelünk rá, megajándékoz
kincseivel!
Éliás-Mezey Erzsébet
falusi vendéglátó, aromaterapeuta
Illatosház, 7695 Óbánya, Fı u. 20.
Telefon: 72/463-176; mobil: 30 348 4230
E-mail: info@illatoshaz.hu (skype: aroma09)
www.illatoshaz.hu
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Botanikus kertek és
gyógynövényeik: Róma, Cagliari
2011 áprilisában egy konferenciaút
alkalmával lehetıségünk nyílt megtekinteni
Olaszország két híres botanikus kertjét, az Orto
Botanico-t Rómában és a szardíniai
Cagliariban.
Rómában a kert a Sapienzia Egyetem
felügyelete alá tartozik. Elsı írásos emlékei a
XIII.
századra nyúlnak vissza, amikor III.
3.
Miklós
pápa irányításával az elsı területre
kép
számos fás- és lágyszárú növényt telepítettek
gyógyászati céllal (Hortus simplicium). A
következı században már botanikus kertként
tartották nyilván. 1660-ban VII. Sándor pápa új
területet (Gianicolo) adományozott az egyetem
és a kert számára. 1820-ban újabb költözés
következett,
egy
a
növénytermesztés
szempontjából kedvezıbb körülményekkel bíró
területre.
A 12 hektár alapterülető győjtemény
(Largo Cristina di Svezia 24) ma több mint
3000 taxont számlál. Területén találunk
üvegházakat (1. kép), japán kertet (2. kép), a
páfrányok völgyét (3. kép), bambuszerdıt (4.
kép), pálmák győjteményét (5. kép),
szökıkutakat és elkülönített gyógynövénykertet
(6-7. kép) is. Ez utóbbi fajok tábláin az
5.
indikációs
5.területek is feltüntetésre kerültek (8.
kép
kép
kép).

3. kép

4. kép

5. kép

1. kép
6. kép

2. kép

7. kép
Linum grandiflorum
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Cagliari Szardínia fıvárosa, közel 170 000
lakossal. Botanikus kertjét (9. kép), mely a
központban található 5 hektáron, a XVIII.
század 2. felében alapították. Festıi környezete
mellett egy amfiteátrum romjai, területén pedig
egy barlang és régi római kori ciszternák
maradványai láthatók.

A gyógynövények indikációs területeik
szerint
elkülönített
ágyásokban
kerültek
betelepítésre. Tábláikon a termıhelyi és
morfológiai jellemzık mellett feltüntették a fı
hatóanyagokat és a pontos alkalmazási
területeket (13. kép), egyes fajoknál Brailleírással is.

13. kép
Néhány kép ízelítıül
állományából (14-15. kép):

9. kép

a

kert

növény-

A kertben jelenleg közel 600 fásszárú, 550
cserje- és 75 liánfaj található mediterrán,
trópusi és szukkulens taxonokkal, valamint
számos gyógynövény fajjal. A nyitvatermık
között külön területet kaptak a különbözı
cikász (10. kép) és pálma fajok, a sziklakertben
levél- (11. kép) és szárszukkulens taxonok (12.
kép).
14. kép

15. kép

A Szardínián honos köményillatú kakukkfő
(Thymus herba-barona, 16. kép) kúszó, évelı faj,
melynek herbájából jellegzetes helyi likırt is
készítenek (17. kép).

10. kép

11. kép

16. kép

17. kép

Mindkét botanikus kert nagy élmény volt
számunkra; szeretettel ajánljuk az arra
látogatóknak!
Dr. Papp Nóra, Dr. Bencsik Tímea
12. kép

(Fotók: Papp N.)
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPT
MGYT hírei

Bazsalikomos lepény
Hozzávalók 8 személyre:
Tészta: 200 g liszt, só, 1 tojás, 150 g vaj, 1
csipetnyi sütıpor; Töltelék: 2 csokor
bazsalikom, 100 ml tejszín, 1-2 gerezd
fokhagyma, 300 g krémsajt, 200 g zsíros
tehéntúró, 6 tojás, só és bors; vaj a sütıforma
kikenéséhez, 12 félbevágott koktélparadicsom,
2 ek. reszelt cheddar sajt
Elkészítés: Adjunk egy csipetnyi sót, a tojást, a
hideg, vékony szeletekre vágott vajat és a
sütıport a liszthez, és gyúrjuk sima tésztává.
Fedjük le és tegyük hideg helyre kb. 30 percre.
Melegítsük elı a sütıt 200°C-ra (gázsütınél 6os fokozat). A töltelékhez mossuk meg és
szárítsuk a bazsalikomot. Tegyük turmixgépbe,
öntsük hozzá a tejszínt, és jól turmixoljuk
össze. Hámozzuk meg és törjük össze a
fokhagymát, adjuk a keverékhez a krémsajttal,
a túróval és a tojásokkal együtt. Ízesítsük sóval
és borssal. A tészta 2/3-át nyújtsuk ki, és
helyezzük vajjal kikent kapcsos tortaformába.
A maradék tésztából készítsük el a peremét kb.
4 cm magasan. Terítsük el a tölteléket a
tésztalapon. Tegyük a lepényt a felmelegített
sütıbe kb. 30 percre, illetve amíg aranybarnára
nem sül. A félbevágott paradicsomokat és a
reszelt sajtot 5 perccel a sütési idı lejárta elıtt
tegyük a tetejére. Vágjuk fel a lepényt
szeletekre, és még melegen tálaljuk.

X. Clauder Ottó Emlékverseny
Budapest, 2011.10.13-14.

4. BBBB Konferencia
Bled / Szlovénia, 2011.09.29-10.01.

8th World Meeting on Pharmaceutics,
Biopharmaceutics and Pharmaceutical
Technology
2010.03.19-22.

Bıvebb információ:
www.mgyt.hu

Farmakognóziai Hírek
Szerkesztısége
Kiadó: PTE ÁOK
Farmakognóziai Intézet
ISSN: 2060-1387

Forrás:
Zilliken M.: Gyógy- és főszernövények kézikönyve.
Alexandra Kiadó Pécs, 2008

Szerkesztık:
Dr. Farkas Ágnes, Dr. Papp Nóra,
Dr. Horváth Györgyi, Dr. Bencsik Tímea

Megjegyzés:
A bazsalikomot (Ocimum basilicum L.) a
gyógyászatban emésztıszervrendszeri problémák esetén alkalmazzák (stomachicum,
carminativum); lactagogum (tejelválasztást
segítı), diureticum, szájvízekben száj- és
toroköblögetıként
alkalmazzák.
Illóolaja
antibakteriális hatású. Felhasználják főszerként,
ezen kívül az élelmiszer- és likıripar, valamint
az illatszeripar is alkalmazza.

Szerkesztıség címe:
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Telefon: 72/503-650/38822, 38823, 38824
Fax: 72/503-650/38826
E-mail:
agnes.farkas@aok.pte.hu
nora.papp@aok.pte.hu
gyorgyi.horvath@aok.pte.hu
timea.bencsik@aok.pte.hu

Dr. Horváth Györgyi

16

