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A galagonya magyar nevei 
 
 Ebben az évben, 2015-ben az MGYT 
Gyógynövény Szakosztályának javaslata 
alapján az „év gyógynövénye” a galagonya. 
A hatóanyagokat hivatalosan a Crataegus 
laevigata (oxyacantha) és a C. monogyna 
virágos hajtásvége és termése szolgáltatja. 
Legértékesebb a virágdrog (1. kép), melynek 
anyanövényei között a Ph. Hg. VIII-ban 
szerepelnek a fenti galagonya fajok hibrid-
jei, valamint olyan ritkább fajok is, mint a C. 
pentagyna, C. nigra és C. azarolus. Korábbi 
tájékozódó vizsgálataink szerint a ritkábban 
előforduló, védettséget érdemlő, Duna-ártéri 
ligeterdőben élő C. nigra (fekete galagonya) 
virágja (a mintát Tóth Imre bajai erdőmér-
nök gyűjtötte) és a parkfának jól bevált, 
fehérespiros virágú díszfajták virágja is 
számításba jöhetne értékes procianidin- és 
flavonoid-tartalma miatt (nem publ. adat).  

 

1. kép: Crataegi summitas 
Fotó: Jakab Ildikó Erna 

 
 A PTE Gyógyszerészeti Intézetében 
őrizzük a korábbi Növénytani Tanszék (ma 
Növénybiológiai Tanszék része) által félre-
tett növénynév-gyűjteményt, amelyet néhai 
ifj. Reuter Camillo, erdőmérnök-nyelvész 
hagyott hátra, majd Vöröss László Zsig-
mond és Pásztor György főiskolai tanárok 
tartottak meg. Hozzá kell tenni, hogy Reuter 
Camillo tervbe vette, hogy megszerzi 

Csapody Vera növénynév-gyűjteményét is. 
Terve – halála miatt – nem valósult meg. A 
jelenlegi gyűjteményt azzal a reménnyel 
óvjuk a papírzúzda rémétől, hogy lesznek 
érdeklődő botanikus-nyelvészek, akik akár 
részadatokat tudnak szerezni a gyűjtemény-
ből.  
 E cédula-katalógus a galagonya ma-
gyar neveivel kapcsolatban is hasznos tájé-
koztatást nyújthat Csapody Vera és Priszter 
Szaniszló „Magyar növénynevek szótára” c. 
zsebkönyvén (Mezőgazdasági Kiadó, Buda-
pest, 1962), továbbá Rácz János „Növény-
nevek enciklopédiája” című monográfiáján 
(Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010) kívül. 
Az ősi szóalak délszláv eredetű ’glogynja’, a 
növény gyümölcsét jelentette. Innen szár-
mazik a hasonló hangzású, hivatalos nevén 
kívül a legtöbb népi név, pl. gelegonya, 
gelegenye, galegenye, giligán, galaginye, 
galaginya, gereginya, galaganyó. Moesz 
Gusztáv 1908-ban a Magyar Nyelvőrben 
közölte az erdélyi Hétfalúban gyűjtött isten-
alma, istenkenyér neveket. Főleg az egybi-
bés galagonyát nevezték így több más he-
lyen is. Általánosabban használják a tüskefa, 
szamártövis, disznókörte nevet.  
 Morfológiai szempontból találó az 
istenalma és a disznókörte név, minthogy a 
galagonya bogyószerű termése inkább al-
mácska, az almához hasonló, csak kicsi. A 
szántó-vető falusi ember felismerte, hogy az 
út mentén gyakori, tövises cserje termése 
nem bogyó, inkább az alma vagy a körte 
alakjára hasonlít. A galagonya annyira gya-
kori nálunk szegélytársulásokban, hogy régi 
magyar szólásba is belekerült: „egyik kö-
kény, másik galagonya”. A szép piros ter-
mésekkel ékesített galagonyaág nem hiá-
nyozhat a karácsonyi díszcsokorból sem.    

Prof. Dr. Szabó László Gy. 
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Illóolajok és aromaterápia 
 

27. rész 
 

A korianderolaj 
 

Mostani lapszámunkban a már korábban 
is említett híres indiai fűszerkeverék, a 
garam masala, egy másik jellegzetes aromá-
jú alkotóját, a koriandert és illóolaját fogjuk 
részletesebben bemutatni. 

A régiesen zergefűként is ismert kerti 
koriander (Coriandrum sativum L.) az er-
nyősök (Apiaceae) családjába tartozó, egy-
éves lágyszárú. A hazánkban is termesztett, 
Földközi-tenger keleti részéről származó 
növény gyengén elágazó, karószerű gyökér-
zettel, valamint erősen elágazó szárral ren-
delkezik. Az egyéves példányok szára kb. 
40-60 cm hosszúságú, azonban ez élőhelytől 
és számos környezeti tényezőtől függően 
akár a 150 cm-t is elérheti. Elsőként kifejlő-
dő kerek, hosszabb nyelű, ép vagy háromka-
réjú levelei tőlevélrózsát képeznek, szárleve-
lei szárnyasan szeldeltek, felső levelei sal-
langosak. A június, július hónap során vi-
rágzó összetett ernyők fehér, lilás vagy piros 
színben pompáznak, a virágzat szélén elhe-
lyezkedő virágok szirmai hosszabbak és 
aszimmetrikusak a belsőkhöz viszonyítva. A 
növény jellegzetesen fűszeres aromájú, 
sárgás vagy világosbarna színű gömbölyű 
ikerkaszat termése enyhe nyomás hatására 
kettő, 2-6 mm hosszúságú résztermésre vá-
lasztható szét. Az összeforrt 1,5-5 mm átmé-
rőjű részek felületén 10 kevésbé feltűnő fő-
borda valamint 8 jobban kiemelkedő mel-
lékborda található. A termés felső részén 
kihegyezett bibepárna látható.  

Gyógyászatban főként a karakteres illa-
tú, érett részterméseket (Coriandri fructus, 
1. kép), valamint az ebből vízgőz-
desztillációval előállított színtelen, esetleg 
halványsárga korianderolajat  (Coriandri 

aetheroleum) alkalmazzák, amelyek hivata-
los drogként szerepelnek a VIII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben. A gyógyszerkönyvi 
minőségű ikerkaszatok 3 ml/kg illóolaj tarta-
lommal rendelkeznek, amelynek fő kompo-
nense a linalool (65-78%). A korianderolaj 
ezenfelül kisebb mennyiségben α-pinént (3-
7%), limonént (1,5-5%), γ-terpinént (1,5-
8%), kámfort (3-6%), p-cimolt, α-terpineolt, 
geraniolt és geranil-acetátot is tartalmaz. Az 
éretlen termések, valamint a friss hajtás igen 
kellemetlen, poloskára emlékeztető illatát 
valószínűleg az illóolaj egyik aldehid kom-
ponense okozza, amely azonban az érett 
termésekben már csak alacsonyabb mennyi-
ségben található meg. A Coriandri fructus 
tartalmi anyagai közül ezenfelül a 
flavonoidok (kvercetin és kempferol-
glikozidok), kávésav-származékok, 
fitoszterolok (sztigmaszterol, β-szitoszterol), 
triterpén (koriandrinondiol), kumarin-
származékok és zsíros olaj is kiemelendők. 

 

1. kép: Koriandertermés (Coriandri fructus) 
Fotó: Dr. Horváth Györgyi 

 
Felhasználás: A koriander termését, 

mint fűszernövényt, az indiai, thai és viet-
nami konyha előszeretettel alkalmazza, ha-
zánkban is számos sült, káposztaétel és sa-
vanyúság elengedhetetlen ízesítője. A kori-
ander gyökerének – a levélnél és termésnél 
is intenzívebb - ízével számos ázsiai leves-
ben és raguban találkozhatunk. Manapság, 
gyógyászatban való felhasználása főként 
különböző gasztrointesztinális panaszok 
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(gyomornedv-elválasztás csökkenése, puffa-
dás, étvágytalanság, epepanaszok) kezelésé-
re történik elsősorban a termésből készült 
folyékony kivonatok segítségével (pl. 
Maurers svédcsepp oldat, Naturland salakta-
lanító, emésztést elősegítő, illetve szélhajtó 
teakeverékei). Emellett azonban a gyógynö-
vény számos egyéb gyógyhatással is rendel-
kezik, amelyekről eddig klinikai vizsgálatok 
hiányában elsősorban in vitro és in vivo tesz-
tek eredményei állnak rendelkezésünkre. 
Ennek megfelelően kiemelendő, hogy a ko-
riandertermés vizes kivonata valamint az 
illóolaj fő komponense a linalool 
analgetikus hatást mutatott in vivo egereken 
végzett hot-plate tesztekben, valamint a ko-
riander gyökeréből készült kivonatok in vit-
ro antikarcinogén hatásúnak bizonyultak 
humán sejtvonalakon végzett vizsgálatok-
ban. A kutatók úgy vélik, hogy a koriander-
gyökér kivonatai hatékony kiegészítői lehet-
nek a gyógyszeres terápiának főként 
multirezisztens daganatok esetén, azonban 
ennek megerősítéséhez további vizsgálatok 
szükségesek. Ezenfelül a gyógynövény leve-
léből illetve terméséből készült kivonatok 
antioxidáns hatását számos in vitro teszt-
rendszerben is igazolták már. A Coriandri 
fructus alkoholos (3,5-5 g/kg) és vizes kivo-
natának (0,5 g/kg) antikonvulzív tulajdon-
ságát pentilén-tetrazol indukálta egérmo-
dellben vizsgálva, a kivonatok intra-
peritoneális adagolása mellett szignifikánsan 
csökkentek a görcsös epizódok előfordulásai 
a kontrollcsoport egyedeihez viszonyítva. In 
vivo koleszterin- és lipidszint-csökkentő 
hatás a termés vizes kivonatai (20 mg/kg) 
esetén szintén állatokon végzett 30 napon át 
tartó tesztek során volt kimutatható.  

Egy kutatócsoport a koriander termésé-
ből készült készítményeket 14 napig 2-es 
típusú diabetes mellitusban szenvedő bete-
geknek magas orális dózisban (4,5 g napi 3-

szor) adagolva a vércukorszint szignifikáns 
csökkenését figyelte meg. Bár a kutatók úgy 
vélik, a koriander eredményesen kombinál-
ható szer lehetne más orális antidia-
betikumokkal, azonban azt is figyelmünkbe 
ajánlják, hogy a gyógynövény ekkora dózis-
ban néhány beteg számára nehezen tolerál-
ható. Illóolaj esetében hipoglikémiás hatást 
eddig csupán állatkísérletekben figyeltek 
meg. A vizsgálatok szerint, a vércukorszint 
csökkenése főként a korianderolaj által 
megnövelt glukóz felvételhez valamint inzu-
lin szekrécióhoz kapcsolható, amely való-
színűleg a linalool, geranil-acetát és γ-
terpinén komponensek közötti sziner-
gizmusnak köszönhető.  

A korianderolaj és fő komponensének 
inhalációja memóriára és kognitív funkci-
ókra gyakorolt pozitív hatását több, állato-
kon végzett teszt igazolta, amelynek kö-
szönhetően úgy vélik, a koriander eredmé-
nyesen alkalmazható lenne Alzheimer-
kórban szenvedő betegek terápiájának ki-
egészítőjeként. Szedatív és hipnotikus hatás 
csupán a korianderolaj igen magas dózisú 
intraperitoneális adagolása (600 mg/kg) mel-
lett volt megfigyelhető Ezenfelül külsőlege-
sen alkalmazva, 0,5% illóolajat tartalmazó 
készítmény eredményes gyulladáscsökken-
tőnek bizonyult önkénteseken végzett UV-
fény indukálta erythema tesztekben.  

A termés illóolajának antimikrobás ha-
tását in vitro kutatások támasztják alá szá-
mos Gram-pozitív (pl. Bacillus subtilis, 
Lysteria monocytogenes, Mycobacterium 
phlei, Staphylococcus aureus) és Gram-
negatív (pl. Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium) 
baktériummal valamint gombafajjal (pl. 
Aspergillus flavus, A. niger, Rhizopus 
japonicus, Candida sp.) szemben. Ezenfelül 
kártevő ellenes hatását is kimutatták a rizst 
támadó Sitophilus oryzae, Rhyzopertha 
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dominica és Cryptolestes pusillus ellen. Re-
zisztens Acinetobacter baumaniival végzett 
vizsgálatokban a korianderolajat 
ciprofloxacinnal, gentamicinnel és 
tetraciklinnel együtt alkalmazva, az antibio-
tikumok hatékonyságának növekedése volt 
kimutatható. Hasonló hatás volt megfigyel-
hető Candida albicans esetén az illóolajat 
amfotericin B-vel kombinálva. Az antibakte-
riális hatás vizsgálata során számos esetben 
szinergizmus volt észlelhető a koriander 
illóolajának komponensei között is, 
amelynek megfelelően az izolált komponen-
sek helyett főként a teljes illóolaj alkalmazá-
sát javasolják az eredményes antimikrobás 
hatás elérésére. A korianderolaj légúti meg-
betegedések során, inhaláció útján való le-
hetséges alkalmazásáról ez idáig nem ren-
delkezünk adatokkal. 

A gyógyászati célú felhasználás mellett 
a koriander markáns, fűszeres aromája az 
élelmiszeriparban is használatos különböző 
fűszerkeverékek, pácok, likőrök, sütemé-
nyek, sör illetve többféle húsétel készítésé-
nél. 

Adagolás: Felnőttek részére egyszeri 
adagja 1 g termésdrog, 2-2,5 dl vízzel ké-
szült kivonata, amely naponta 2-3 alka-
lommal fogyasztható. A termést közvetlenül 
forrázás előtt ajánlott enyhén összetörni. 
Reuma és ízületi gyulladások kezelésére 1-
2% korianderolajat tartalmazó kenőcsök 
használata javasolt. Illóolaj keverékekben 
emésztési panaszok esetén jól kombinálható 
édesköményolajjal, ízületi bántalmakra pe-
dig eredményesen párosítható rozmaring-
olajjal. 

Mellékhatás, ellenjavallat: A gyógynö-
vénnyel szemben viszonylag ritkán alakul ki 
allergia, azonban amennyiben tudomásunk 
van ilyenről, koriander-tartalmú készítmé-
nyek alkalmazása nem javasolt. Bár a termé-
sek kumarin-tartalma a szárítás során csök-

ken, azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni az ebből adódó esetleges fényérzé-
kenyítő hatás lehetőségét. Szoptatás és 
várandósság esetén nem rendelkezünk ele-
gendő adattal a biztonságos alkalmazás te-
kintetében, ezért alkalmazása mindenképpen 
kezelőorvos tájékoztatása és felügyelete 
mellett javasolt. 

 
 

Dr. Ács Kamilla, Ph.D. hallgató 

 
 
 
 

Sorozatunk folytatódik… 
Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

 

 
 

Kiegészítés a Farmakognóziai Hí-
rek X. évfolyam 36. számában meg-
jelent Tihany és a levendula című 

közleményhez 
 

Az előző lapszámunkban megjelent írásban 
a tihanyi új levendulás telepítéséhez kapcso-
lódóan az alábbi kiegészítést szeretném ten-
ni:  
A tihanyi Külső-tóval szemközti dombolda-
lon a Tihanyi Tájvédelmi Körzet helykijelö-
lése alapján, a budakalászi székhelyű 
Gyógynövénykutató Intézet kezdett leven-
dula telepítésbe. A munkálatokat saját mun-
katársaikkal végezték 1996-97-ben. A beül-
tetéshez a Budakalászi-80 fajta levendulapa-
lántákat használták. Említést érdemel, hogy 
ezen fajta illóolaj összetétele eltér a Bittera 
Gyula által ültetett példányokétól.  
Hálásan köszönöm Dr. László-Bencsik Ábel 
előző cikkemhez fűzött megjegyzéseit, ami 
alapján ezen kiegészítést írtam.  

 
 

Dr. Bartha Sámuel Gergely, Ph.D. hallgató 
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Sadler József szárított plántáinak 
gyűjteménye 

 
A botanikai kutatások sikerességé-

hez több alapvető feltétel megléte elenged-
hetetlen, nyilvánvalóan a természetjárás, a 
növények természetes környezetben való 
megismerése kerül az első helyre, majd a 
botanikus kert mesterségesen létrehozott 
világa, de az alapos, minden részletre kiter-
jedő vizsgálatokhoz mindig nélkülözhetet-
len volt a szárított növények rendszerezett 
gyűjteménye, a herbárium is, hiszen az év 
bizonyos időszakaiban csak ez ad lehető-
séget a tanulmányozásra. Nagy közgyűjte-
ményeink természettudományi részlegei-
ben, az egyetemek botanikai, gyógyszeré-
szeti tanszékein nagy becsben állnak ezek 
a sok-sok ezer szárított növényt tartalmazó 
gyűjtemények, amelyek egy-egy neves 
professzor, kutató munkájának eredmé-
nyeképpen jöttek létre. Érdeklődő, művelt 
laikusok is hódoltak a növény-gyűjtés 
szenvedélyének, az egyik leghíresebb her-
báriumot Kossuth Lajosnak köszönheti az 
utókor, mintegy egymillió (!) lapot tartal-
mazó gyűjteményét a Természettudományi 
Múzeum őrzi, szakszerű rendezése, leírása, 
feldolgozása a botanikus-muzeológus több 
évtizedes munkája. 

A tudományos célú herbárium-
gyűjtés egyik klasszikus időszaka hazánk-
ban a XIX. század első fele volt, minde-
nekelőtt Kitaibel Pál (1757-1817), 
Lumnitzer István (1749-1806) és Sadler 
József (1791-1849) tevékenysége eredmé-
nyeként, de nem feledkezhetünk el a 
gyógyszerész Müller Bernátról (1810-
1891) sem. Az egyetlen központi gyűjte-
ménnyel az egyetemi botanikus kert ren-
delkezett, de ez meglehetősen szerény 
nagyságú volt, és nem mindenki számára 
hozzáférhető. 

Ebben a helyzetben jelentett előre-
lépést a Nemzeti Múzeum természettudo-
mányi tárának létrehozása, amelynek első 
őre (így nevezték akkoriban a muzeoló-
gust, sőt a könyvtárost is) Tehel Lajos 
(1769-1816) orvosdoktor volt. A Nemzeti 
Múzeum botanikai gyűjteményének alapja 
Kitaibel 15.000 lapnyi herbáriuma volt, 
hagyatéka József nádor ajándékaként ke-
rült ide, de a tudatos gyarapítás kétségtele-
nül Sadler nevéhez fűződik. Sadler 1820-
ban került a múzeumba – fűzzük hozzá, 
hogy ekkor promoveált orvosdoktorként –, 
ettől kezdve egész figyelmét és energiáját a 
herbárium gyarapítására fordította. Botani-
kai gyűjtőútjait már 1810-től kezdte – ek-
kor tanulta a gyógyszerészi mesterséget, és 
lett magister pharmaciae –, a történelmi 
Magyarország minden táját felkereste, 
majd tágítva a kört Olaszország, Bajoror-
szág, Ausztria következett. A növényeken 
kívül minden egyébre kiterjedt figyelme: 
az ásványokra, rovarokra, megfigyelte és 
feljegyezte a lakosság szokásait, a telepü-
lések nevezetességeit stb. Kéziratban 
megmaradt útinaplóiban feltárul sokoldalú 
érdeklődése, polihisztor hozzáértése. Gyűj-
tőútjai eredménye a 28.495 fajból álló her-
báriuma, amely 1839-ben került a Nemzeti 
Múzeum természettudományi tárába. Ér-
demes megjegyeznünk, hogy a Herbarium 
Sadleriana növényeinek azonosításában, 
leírásában, mutatóinak elkészítésében nagy 
segítséget nyújtott a korábban említett 
Müller Bernát.         
 Haberle Károly (1764-1852) tragi-
kusan bekövetkezett halála után az egye-
tem meghirdette a botanikai tanszék élén 
megüresedett professzori helyet. Az ajánlá-
sok egyértelműen Sadler személye mellett 
tették le a voksot, így elnyerte a megbízást, 
a végleges kinevezése 1854-ben történt 
meg. Botanikai előadásainak vezérfonala 
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Augustin Pyramus De Candolle (1778-
1841) svájci botanikus természetes rend-
szere volt, amely modern szemléletét mu-
tatta, hiszen szakított Linné mesterségesen 
alkotott szisztémájával. Egyetemi elfog-
laltsága mellett is megtartotta múzeumi 
állását, de ettől kezdve csak kevesebb időt 
tudott a botanikus kertben tölteni, gyűjtő 
útjai pedig szinte teljességgel megszűntek.                   
 Botanikai munkásságának célja 
egyre határozottabban kibontakozik, vagy-
is a nagy, központi, összehasonlító herbá-
rium megteremtése, illetve a teljes magyar 
flóra leírásának nyomtatásban való közrea-
dása. A hatalmas vállalkozás megvalósulá-
sához lépésenként közeledett, florisztikai 
műveivel, az exsiccáták kiadásával és 
egyes génuszok monográfiaszerű feldolgo-
zásával.  A pestmegyei flóra feldolgozásá-
nak előmunkálata 1818-ban jelent meg − 
nyolc éves gyűjtés után −, amely a régió-
ban fellehető növények betűsoros jegyzé-
ke, lelőhelyük pontos megnevezésével, a 
kis füzet 1167 növény leírását tartalmazza. 
1825-ben, majd bővített változatban 1840-
ben adta közre a Flora Comitatus 
Pestiensis c. művét. Az 1825-ös kiadás 401 
nemzetség 1377 faját sorolja fel, a második 
kiadásban a fajok száma már 1429-re nö-
vekedett. Ekkor határozta el egy teljes ma-
gyar flóra megírását, amelyhez munkatár-
sakat is keresett Frivaldszky Imre (1799-
1870) orvos-botanikus és Láng Ferenc 
Adolf (1795-1863) gyógyszerész szemé-
lyében. A plánum a lelkes fogadtatás és a 
mecénásnak megnyert József nádor segítő-
készsége ellenére sem valósult meg. Sadler 
tervének hatása, a botanika iránti tagadha-
tatlan vonzódása tanítványai disszertációi-
ban, nyomtatásban közreadott nagyobb 
lélegzetű írásaikban kimutatható.  A 
botanikai ismeretek minél szélesebb kör-
ben való terjesztésének szándéka vezérelte 

a szárított növénygyűjtemények közreadá-
sában. „Ahhoz, hogy a növényfajokat jól 
megismerjük, szükséges volt mindig a’ nö-
vényeknek vagy jó leábrázolása, vagy szá-
rított gyűjteménye, ha a’ növények leábrá-
zolása a’ természethez híven alkalmaztat-
va, és a’ gyűjtemény jól és tökéletesen volt 
meghatározva. Mindazonáltal a’ jól meg-
szárított növények gyűjteménye bötsére 
nézve az ábrázolásokat fellyülmúlja, mivel 
ezek a természettel egy hajszálig sohasem 
egyeznek meg.” Elsősorban a gazdasági, 
ipari és orvosi növények megismertetését 
tartja szükségesnek, mert „a’ házi ’s mezei 
gazdaságnak, és a’ mesterségnek tudomá-
nya különbféle ágazatjának okos gyakorlá-
sára (az Orvoslást nem is említvén), a’ 
természeti dolgoknak, különösen pedig a’ 
növényeknek esmérete elmúlhatatlanul 
szükséges.” – fogalmazta meg Sadler. 
Ilyen gondolatok által vezérelve kezdte 
meg 1823-ban A magyar plánták szárított 
gyűjteménye – collectio plantarum 
medicinalium siccatum Hungariae  (Pest, a 
szerző kiadása) című exsiccata kiadását, 
1830-ig 14 csomóban 200 „oeconomiai és 
technológiai”, továbbá 150 orvosi „plántát” 
bocsátott közre. Tizennégy füzetben össze-
foglalta a hozzáfűzött magyarázatokat is, 
amelyekben a növények diagnózisait, ma-
gyar és német neveit, magyar nyelvű rész-
letes leírásait (elterjedését, felhasználását, 
stb.) adja meg.  

Sadler szárított növény-
gyűjteményének sokszorozott példányszá-
mú kiadásával elsőként alkalmazta a tudo-
mányos ismeretterjesztés eddig szokatlan 
formáját, mégpedig nagy sikerrel. A múze-
umok, különféle oktatási intézmények, 
közgyűjtemények nagy becsben tartják a 
Sadler-féle szárított herbárium kötegeit.  

Dr. Kapronczay Katalin          
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GA konferencia Magyarországon 
 
 A gyógynövénykutatással foglalko-
zó kutatók (1. kép) legnagyobb nemzetközi 
szervezete, a Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research 2015. au-
gusztus 23-27. között Budapesten tartotta 
éves konferenciáját. Az esemény helyszíne 
a Budapest Kongresszusi Központ volt. 

 

1. kép: A konferencia résztvevői 
Fotó: Thaler Tamás 

 
 A rendezvényen elhangzó előadá-
sok 10 témakör köré csoportosultak. Leg-
hangsúlyosabban a természetes anyagokkal 
folyó kémiai és farmakológiai kutatási 
eredmények jelentek meg, ezen belül külön 
figyelemmel a központi idegrendszeri és 
krónikus betegségekre, de több előadás 
hangzott el etnobotanikai, 
etnofarmakológiai, fitoanalitikai, biotech-
nológiai, állatgyógyászati témákban is.  
 A konferencián 9 felkért előadótól 
hallhattunk érdekes, a legújabb kutatási 
irányokat bemutató plenáris előadásokat: 
 
Giovanni Appendino (Olaszország): 
Helichrysum italicum: Back to medicine 
from the tinsel of luxury 

Armando Cáceres (Guatemala): From 
traditional uses of Mesoamerican 
medicinal plants to modern phytotherapy 
in Guatemala 

Anne Eckert (Svájc): Natural substances 
and neurodegenerative diseases: From 
molecular mechanisms to clinical effects 

Katona István (Magyarország): The Can-
nabis plant and the endocannabinoids: 
How an ancient medicinal plant helps 
uncovering of a major signaling system in 
our body 

Thierry Langer (Ausztria): 3D Feature-
based pharmacophore models: Efficient 
tools for profiling natural products 

John S. Markowitz (USA): Limitations of 
in vitro assessments of the drug interaction 
potential of botanical supplements 

Nicolas Oberlies (USA): Approaches and 
progress toward bioactive leads from fungi 

Gisbert Schneider (Svájc): Natural product 
inspired drug discovery: How to teach your 
computer? 

Ben-Erik Van Wyk (Dél-Afrikai Köztársa-
ság): African perspectives on natural 
product research, based on ethnobotanical 
and ethnopharmacological knowledge. 
 
 Ezen kívül összesen 78 szóbeli elő-
adás hangzott el 3 párhuzamos szekcióban, 
valamint két poszterszekcióban összesen 
közel 600 poszteren mutatták be eredmé-
nyeiket a résztvevők (2. kép). A rendez-
vény részeként két workshopra is sor ke-
rült: egyiken 14 fiatal kutató tartott szóbeli 
előadást, a másikon a növényi készítmé-
nyekkel kapcsolatos jogi szabályozásról 
hangzottak el előadások és tartottak kerek-
asztal-beszélgetést. A konferencia első 
napján rendezték az „Advanced Analytical 
Technologies as Applied to Natural Pro-
ducts Research” című szimpóziumot, ame-
lyen a legújabb kromatográfiás és 
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spektrometriás módszerekről hallhattak 
előadásokat az érdeklődők.  

2. kép: Poszterszekció 
Fotó: Thaler Tamás 

 
 A konferencia, amelyen közel 60 
ország 700 kutatója vett részt, a szakmai 
kapcsolatok építésének is fontos helyszíne 
és alkalma volt. A szervezők igyekeztek 
olyan társasági programokat összeállítani, 
amelyek az eszmecseréken túl Magyaror-
szág kultúrájának megismerésére is lehető-
séget adtak. Így a nyitófogadáson az Uni-
cum Laude énekegyüttes műsorát hallgat-
hattuk meg, ezen kívül a Mátyás templom-
ban megtartott orgonakoncert (Hock Berta-
lan orgonaművésznek köszönhetően) és a 
konferenciavacsora keretében a Lázár 
Lovasparkban bemutatott folklórműsor is 
feledhetetlen élményt jelentett a résztve-
vőknek. A konferenciát követő napon két 
kiránduláson ismerhették meg a vendégek 
Pannonhalma és Tihany látnivalóit. 
 A nagy sikerrel lezajlott rendez-
vény megvalósulásában a helyi szervező-
bizottságon kívül fontos szerepet játszottak 
a helyszínen dolgozó segítők, akik a Sze-
gedi Tudományegyetem, Pécsi Tudomány-
egyetem, Semmelweis Egyetem és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem fiatal munkatár-
sai, doktoranduszai és hallgatói közül ke-
rültek ki.  

Dr. Csupor Dezső 

 

Homeopátiás alapkutatások  

növényeken 1. 

 
 
 

 Dr. Gábor Fruzsina Ph.D. poszthu-
musz könyve, a Homeopátia a természet és 
társadalomtudományok tükrében 2015. 
decemberében jelenik meg a Springmed 
kiadó gondozásában. Az alábbi szemelvé-
nyek a növényeken végzett alapkutatásokat 
mutatják be.  

 
 A homeopátiás alapkutatások té-
mában mintegy 1000 publikációt találtak a 
szerzők 2012 első félévéig. 157 publikáció 
született úgy, hogy a vizsgálatokat növé-
nyeken végezték, potenciált oldatok fel-
használásával. Három típusú vizsgálat szü-
letett: egészséges növényeken végzett, abi-
otikus módon stressznek kitett növények-
kel történt, és fitopatológiai módszerek. A 
157 publikáció 167 vizsgálatot írt le. A 
statisztikai értékelés 84 esetben volt meg-
felelő. 29 publikációnál találtak a szerzők 
megfelelő kontrollt és módszert, amellyel 
azonosították a homeopátiás készítmény 
speciális hatását, szignifikáns hatást írtak 
le a homeopátiás oldatoknál. Az egyéni 
vizsgálatok különböző módszerekkel dol-
goztak, de az ismételt vizsgálatok száma 
nem volt nagy. A vizsgálatok színvonala 
egyre nő. A szerzők további vizsgálatokat 
javasolnak. 

 

 

Kettős és többszörös immunválasz nö-
vényeknél 

 
 Növények kettős immunreakciója 
patogénekkel szemben (2, 3). A biológiai 
eredetű formaldehid (HCHO) nem mellék-
termék, hanem a különböző biológiai rend-
szerek működéséhez elengedhetetlen mo-
lekula, és így a HCHO ciklus rendellenes-
ségei a különböző patológiás folyamatok 
alapja és jelzője lehet. A HCHO ciklus 
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rendellenességeinek kiegyensúlyozásához 
felhasználható anyagok lehetnek természe-
tes és szintetikus vegyületek, amely mole-
kulák lehetnek HCHO-generátorok, -
szállítók, -adók, -mobilizálók. 
 Különböző növényeken, többek 
közt babon, vizsgálták ezeknek a vegyüle-
teknek a hatását, optimális dózisát, és az 
adott fertőzés esetén kifejtett hatását. 
Azt tapasztalták a szerzők, hogy az N-metil 
összetétel, mint indukáló, két meghatáro-
zott koncentráció tartományon belül hat, 
alacsony fertőző koncentráció értékeknél. 
Rövid alacsony indukciós idő esetén (két 
nap), ezek a koncentrációs tartományok 
körülbelül 10-5-10-6 és 10-12-10-13mol/l kö-
rül vannak, az alkalmazott indukáló anyag-
ra nézve. Ezek között az aktív tartományok 
között mindig van egy inaktív tartomány, 
magas fertőző ágens koncentrációnál. Ezt a 
sajátságos jelenséget kettős immunreakci-
ónak nevezzük, amely nem lineáris hatás. 
Ha az időtartomány az előkezelés és a csí-
ráztatás között megnövekszik, az aktív 
koncentráció értékek, ahol a kettős immun-
reakció jelentkezik, eltolódik, mégpedig a 
növényben a metil csoportot tartalmazó 
indukáló anyag folyamatos metabolizmusa 
miatt.  
 Az inaktív tartomány a két aktív 
dózis érték között hasonló marad. A nö-
vény ismételt előkezelése az indukáló 
anyaggal ellentétes eredményt ad: az aktív 
dózistartományok eltolódnak alacsonyabb 
értékek felé, habár az inaktív tartomány 
változatlan marad. Úgy tűnik, hogy a két 
aktív koncentráció tartománya az indukáló 
anyagnak mindig azonos, és azonos a rövi-
debb indukciós időnél megfigyeltnél. 
 A metil csoportot tartalmazó indu-
káló anyagok potenciális formaldehid 
(HCHO) generátorok, különösen érdekes, 
hogy a formaldehid idő és dózisfüggő im-
munstimuláló aktivitást generál a gazda-
parazita kapcsolatban. 
 A formadelhid kötött formában, és 
a hidrogén-peroxid intracellulárisan és 
extracellulárisan formálódhat szinte min-
den növényi sejtben. Ez a két kicsi reaktív 
molekula reakcióba léphet (endogén mó-

don is) és átalakulhat a nagyon reaktív 
szinglet oxigénné és gerjesztett HCHO-vá. 
A szinglet oxigén részt vehet a víz oxidá-
ciójában és olyan oxidáló anyagok kelet-
kezhetnek, amelyeket a biológiai rendsze-
rekben korábban nem ismertek, mint pél-
dául dihidrogén-trioxid és ózon. 
 Úgy tűnik, hogy ezek a kis, reaktív 
molekulák nem kerülhetik ki a sejt 
proliferációt, az apoptózist és a betegsé-
gekkel szembeni rezisztenciát. Ezek a re-
aktív molekulák – a formaldehid és az 
ózon – adják a biokémiai alapját a 
patogénekkel szembeni kettős immunreak-
ciónak növények esetében, és meghatároz-
zák az egyértelmű összeköttetést az örök-
lött és az adaptív rezisztencia között. 
 Kimutatták, hogy a növények idő és 
dózisfüggő kettős immunreakciót mutatnak 
a különböző patogénekkel szemben, kü-
lönböző N-metil csoportot tartalmazó 
anyagot felhasználva, mint például a GB 
(glicin-betain), L-karnitin, N,N-dimetil-L-
tirozin (4, 5).  Az N-metil csoportot tartal-
mazó vegyületekkel kapott eredményekből 
következik, hogy ezeknek a természetes 
vegyületeknek az immunstimuláló hatása 
két koncentráció tartományban is jelent-
kezhet, mind a két tartomány idő és dózis-
függő.  
 Ezt a megállapítást alátámasztja az 
az egyedülálló megfigyelés, miszerint a 
növények kettős immunreakciója a maga-
sabb koncentráció felé tolódik el, amikor 
ugyanabban a kísérletben különböző idő 
intervallumokat használunk az előkezelés 
és a növény megfertőzése között. Az inak-
tív tartomány mindig 5-7 hígítást jelent. 
Ellentétben ezzel, ha összehasonlítjuk az 
egyszeres, kétszeres, háromszoros előke-
zelt határos tartományt, akkor a kettős im-
munreakció más irányba tolódik el, ami azt 
mutatja, hogy a növények kettős immunvá-
lasza nagymértékben dózisfüggő. Az indu-
káló anyag aktuális koncentrációja, mint 
potenciális formaldehid generátor, megha-
tározza a kettős immunreakció helyét és 
egyszerű növényi kivonat esetében is érvé-
nyes. 
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 Ez az elméleti és gyakorlati alapja a 
szisztémás, indukált rezisztenciának (im-
munitás, adaptív rezisztencia) vagy a bio-
kémiai immunizációnak. 
  
 A hosszan ismertetett vizsgálat a 
homeopátiától, a homeopátiás kutatásoktól 
teljesen függetlenül született. Fontos és a 
homeopátia szempontjától nagyon fontos 
eredményeket a szerzők többször megismé-
telték, többféle növényi alanyon, többféle 
formaldehid generátor vagy kioltó vegyü-
lettel. A vizsgálatokat független kutatócso-
portok is megismételték, hasonló ered-
ménnyel. 
 A fenti, növényekkel végzett vizsgá-
latokból kitűnik, hogy a megszokott, egy 
csúcsú dózis – hatás görbe helyett kétsze-
res, illetve háromszoros dózis – hatás gör-
bét írtak le; mégpedig a második, harma-
dik csúcs nagy hígítási tartományban ta-
lálható. A többszörös hatás csúcs teljesen 
analóg a homeopátiás potenciák hatásos-
ságával – nagyobb hígításban is hatásosak 
az oldatok, valamint nem mindegyik kon-
centráció hatásos, hanem a hatásos dózis 
csúcsok között hatástalan tartományok is 
vannak. 

 
A növényeken végzett vizsgálatok eredmé-
nyei alapján levonható következtetések 
összefoglalva: 
 
 
A vizsgálatok alapja: 

 
Elsődleges formaldehid ciklus, amelyben 
az L-metionin S-metilcsoportjának képző-
dése a HCHO-on keresztül következik be  

 
A formaldehid ciklus rendellenességei a 
különböző patológiás folyamatok alapja és 
jelzője lehet 

 
A HCHO-generátorok, -szállítók, -adók 
idő és dózis-függő immunstimuláló aktivi-
tást generálnak a gazda-parazita kapcsolat-
ban.  
 
 

A vizsgálatok eredményei: 
 

Az N-metil csoportot hordozó molekula, 
mint indukáló anyag két meghatározott 
koncentráció tartományon belül hat, ala-
csony fertőző koncentráció értékeknél 

 
Rövid, alacsony indukciós idő esetén, ezek 
a koncentrációs tartományok körülbelül 10-

5-10-6 és 10-12-10-13mol/l körül vannak, az 
alkalmazott indukáló anyagra nézve 

 
Ezen aktív tartományok között mindig van 
egy inaktív tartomány 

 
A kis dózisok hatása növényeken is iga-
zolható 

 
Csak bizonyos potenciák hatásosak 

 
Az egyszerűen elkészített oldatok és az 
erőteljes fizikai hatással kevert oldatok 
szignifikánsan különböznek  

 
Az erőteljes fizikai hatással kevert oldatok 
hatásosabbnak bizonyultak.  

 
Több vizsgálatban kimutatták, hogy az 
állatokban és az emberi szervezetben is 
kimutathatók és követhető módon kísérik a 
folyamatokat az endogén formaldehid kon-
centráció változásai. 

 
Dr. Gábor Fruzsina† 

 
Felhasznált irodalom a szerkesztőknél. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Gábor Fruzsina 

1970-2014 
 

Emlékét kegyelettel megőrizzük!      
 

Farmakognóziai Intézet munkatársai 
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPT 
 

Sütőtökös keksz 
 

Hozzávalók: 

• 300 g finomliszt 
• 1 tk. sütőpor 
• 1 tk. szódabikarbóna 
• 1 tk. őrölt fahéj 
• 1/2 tk. őrölt gyömbér 
• csipet só 
• 180 g barnacukor 
• 100 g puha vaj 
• 2 tojás 
• 200 g sütőtökpüré 
• 1 tk. vanília eszencia 
• 100 g sütésálló csokilencse 

A sütőtököt megsütjük és hagyjuk kihűlni. 
Összekeverjük a lisztet, a sütőport, a szó-
dabikarbónát, a fahéjat, a gyömbért és a 
sót. 
A puha vajat a cukorral habosra keverjük, 
majd egyesével hozzáadjuk a tojásokat.  
Ezután hozzáadjuk a sütőtököt és a vanília 
eszenciát, majd a korábban összemért szá-
raz hozzávalókat és legvégül a 
csokilencsét. 
 Sütőpapírral bélelt tepsire két kanál segít-
ségével kis gömböket rakunk és 175 fokos 
sütőben 14 percig sütjük.  

 
www.limarapeksege.hu 

 
A közönséges gyömbér (Zingiber 
officinale Roscoe) ázsiai eredetű növény. 
Gyógyhatásáért már időszámításunk előtt 
több száz évvel is alkalmazták. Kedvelt 
fűszernövény, gyökerének szárított, porí-
tott formáját használják. Emésztőrendszeri 
panaszokkal kapcsolatos gyógyhatását tu-
dományos közleményekben már leírták. 
Érzékenyek és gyermekek számára haszná-
lata ellenjavallt. 

   

Gyergyák Kinga, Ph.D. hallgató 
 
 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

Hírek 
 

JNPC 2016 - 64th International Congress 
(Joint Meeting with ASP, AFERP, JSP, 
PSE and SIF) and Annual Meeting of 

GA 
July 24 - 28, 2016 

Copenhagen, Denmark 
 

http://www.jnpc2016.dk/ 
 

6th International Congress of Aromatic 
and Medicinal Plants 
29 May – 1 June, 2016 

Coimbra, Portugal 
 

http://cipam2016.com 
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