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A napkeleti bölcsek ajándékai:  

Tömjén és mirha 

 
 Karácsony közeledtével gyakran felidéz-

zük Jézus születésének történetét, amelynek egyik 

mozzanata: „ímé napkeletről bölcsek jövének … 

és ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és 

mirhát” (Mt 2.1, 2.11). A Biblia számos egyéb 

helyen is említi a tömjént és a mirhát, melyeket 

vallási szertartásokon és világi ünnepségeken 

egyaránt régóta használnak füstölőszerként. 

 A mirha (Myrrha, Ph. Hg. VIII.) a szomá-

liai balzsamfa (Commiphora molmol) és/vagy más 

Commiphora fajok levegőn megkeményedett 

mézga-balzsamja, mely sebzés hatására vagy 

spontán módon a növény törzséből és ágaiból 

ömlik a felszínre. A mirha keserű ízű, világos 

vagy sötét narancsosbarna színű, szabálytalan 

alakú vagy gömbölyded, különféle méretű szem-

csék alkotják. Gyógyszerkönyvünkben hivatalos 

drog az 1 rész mirhából és 5 rész etanolból (90% 

V/V) előállított Myrrhae tinctura is. A mirha illó-

olajból (furano-szeszkviterpének), gyantából 

(szeszkvi- és triterpének, szterinek) és mézgából 

(arabinogalaktán típusú poliszacharidok, fehérje) 

áll. Évezredek óta alkalmazzák a hagyományos 

orvoslásban, leggyakrabban gyulladáscsökkentő-

ként. A ma elfogadott indikációk között szerepel a 

szájüreg és felső légutak gyulladásainak, vala- 
 

        1. kép: A Boswellia sacra keményre száradó,  

                     gyantaszerű anyaga 

           Fotó: Dr. Farkas Ágnes 
 

mint az aranyeres panaszoknak a kezelése. 

Preklinikai vizsgálatok igazolták a mirha 

antimikrobás, gyulladásgátló, adsztringens és fájda-

lomcsillapító hatását. A C. mukul kivonatának (napi 

2x 25 mg guggulszteron) hatását kettősvak klinikai 

vizsgálatban hasonlították össze a tetraciklinével (2 

x 500 mg/nap) nodulo-cisztás akné kezelésében. 

Három hónap elteltével a gyulladásos hegek száma 

hasonló arányban (kb. 65%-kal) csökkent mindkét 

kezelés hatására.  

 A tömjén a valódi/szomáliai tömjénfa 

(Boswellia sacra) keményre száradó gyantaszerű 

anyaga (1. kép). Az 1-2 m magas cserjék vagy kis 

fák kérgét lehántják, a kiszivárgó és gyorsan sűrű-

södő folyadékot a levegőn hagyják megszilárdulni. 

A megdermedt gyanta törésfelülete aranyló és raga-

dós, hevítve illatos füstöt ad. A tömjén rendkívül 

keserű porát hagyományosan fogfájás ellen, vagy 

borba keverve élénkítő italként fogyasztották. A B. 

serrata kivonatának hatását randomizált, 

prospektív, nyílt végű vizsgálatban vetették össze a 

nem szteroid gyulladásgátlók közé tartozó 

valdecoxib-bal. A tömjénkivonat két hónapon át 

tartó használata enyhítette a térdízület gyulladásával 

(osteoarthritis) járó tüneteket (fájdalom, merevség, 

mobilitás zavarai), és a kedvező hatás egy hónap 

elteltével is megmaradt. A valdecoxib egy hónapon 

belül szignifikánsan javította az összes vizsgált 

paramétert, de a hatás csak addig érvényesült, amíg 

szedték a gyógyszert. A B. serrata kivonatok 

antimikrobás hatását is igazolták, így pl. számos 

Gram-pozitív baktérium (pl. Staphylococcus 

aureus) szaporodását gátolta. 
 

Dr. Farkas Ágnes  
Felhasznált irodalom: a szerzőnél 
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Illóolajok és aromaterápia 
 

24. rész 
 

 

A csillagánizsolaj 

 
 

Az ünnepi készülődésre való tekintettel 

decemberi számunkban a karácsonyi illatvilág 

egyik jellegzetes alkotójával, a csillagánizzsal 

és termésolajával fogunk részletesen megis-

merkedni. 

A Schisandraceae családba tartozó Kínai 

csillagánizs (Illicium verum J.D. Hook.) az 

Illicium nemzetség egyik legismertebb kép-

viselője. A 16. században elsőként egy angol 

utazó révén jutott Európába, a 17. századtól 

kezdve azonban egyre elterjedtebben alkal-

mazták likőrök, lekvárok, húsételek, teák íze-

sítőjeként.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dél-Kínában és Vietnámban őshonos 

örökzöld trópusi gyógynövényt Ázsia számos 

területén nagy mennyiségben termesztik; Ja-

pánban „Buddha virágaként” vált ismertté, 

ezért főként a buddhista templomok körül 

fordul elő nagy számban. A 2,4-6 m magassá-

got is elérő, közepes termetű csillagánizs fé-

nyes, sötétzöld, bőrnemű, tojásdad levelei 

megtörve jellegzetesen édes illatúak. Fehér 

vagy zöldessárga virágai sötétebb sárga kö-

zéppel rendelkeznek. Barna színű, egyedi, 

csillag formájú termése, amelyről nevét is 

kapta, nyolc csónak alakú, kemény tüszőből 

áll, melyek mindegyikében egy-egy fénylő 

barna mag foglal helyet. A terméseket rend-

szerint még a résztermések felnyílása előtt 

begyűjtik, majd szárítva egészben hagyva vagy 

porított formában használják fel. A kínai csil-

lagánizs érett termése (Anisi stellati fructus, 1. 

kép), valamint az ebből vízgőzdesztillációval 

nyert, színtelen, esetenként halványsárga illó-

olaj (Anisi stellati aetheroleum) egyaránt hiva-

talos drog a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv-

ben. A különösen édes fűszeres, közönséges 

ánizsra emlékeztető illatú termések 5-8% illóo-

lajat, cserzőanyagokat, zsírosolajat és 

flavonoidokat is tartalmaznak. Illóolajának fő 

komponense a transz-anetol (71,2-91,8%), 

kisebb mennyiségben linaloolt (0,4-2,3%), (+)-

limonént (0,7-5%), esztragolt (0,3-6,6%), cisz-

anetholt (0,1-0,4%), ánizsaldehidet (0,1-0,5 %) 

és föniculint (0,5-14,6%) is tartalmaz. A fructus 

jellegzetes szeszkviterpén komponensei közé 

tartozik a veranizatin A, B és C. 

Felhasználás: A csillagánizs termés őrölt for-

máját elsősorban az ázsiai konyha alkalmaz-

za, azonban különböző likőrök, fogkrémek, 

üdítőitalok, édességek készítésére nálunk is 

elterjedt. A Kínában és Indiában is híres 

ötfűszer-keverék (garam masala) egyik fő alko-

tóeleme a porított fahéj, édeskömény, szegfű-

szeg és fehérbors mellett. Jellegzetes ízesítője a 

kínai konyha kacsa és sertéshúsból készült éte-

leinek, valamint a klasszikus vietnami tésztale-

vesnek. Emellett elengedhetetlen kelléke a kí-

nai vörös főzésnek is. Gyógyászatban az Anisi 

stellati fructust, valamint aetheroleumot görcs-

oldóként, köptetőként és gyomorerősítőként 
különféle tinktúrákban és teakeverékekben 

használják fel. A termések alkoholos kivonatá-

nak alkalmazása elsősorban puffadás, teltségér-

zet, étvágytalanság és emésztési zavarok ese-

tén javasolt (Bittner-, Maurers-, Naturland 

Svédcsepp), azonban vérkeringést fokozó ké-

szítmények, izom és ízületi bántalmak esetén 

alkalmazott krémek alkotója is lehet 

(Svédkeserű krém). Illóolajának antimikrobás 

hatását számos Gram-pozitív (pl. Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus 

luteus) és Gram-negatív (pl. Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, 

Yersinia enterocolitica, Aeromonas hydrophila) 

baktérium-, valamint gombafajjal (pl. 

Aspergillus falvus, Aspergillus niger, Fusarium 

graminearum, Penicillium viridicatum) szem-

ben in vitro vizsgálatok igazolták. Bár kevés 

humán vizsgálat áll rendelkezésünkre az Anisi 

1. kép: Anisi stellati fructus 

Fotó: Dr. Ács Kamilla 
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stellati aetheroleumot illetően, a napi orvosi 

gyakorlat eredményesen alkalmazza meghű-

léses megbetegedések kezelésénél is belsőle-

ges csepp formájában (Mucoplant Dr. Theiss 

kakukkfű ánizsolajjal belsőleges oldatos 

csepp). A gyógyszeripar a magokból nyerhető 

sikimisavat vírusellenes készítmények fej-

lesztése során használta fel. Állatkísérletek 

során a csillagánizs és kamilla kivonat kom-

binációjának kedvező hatását mutatták ki 

egereken indukált diarrhoea modellben. A 

vizsgálat során a kezelt állatok a mindkét 

gyógynövényből készült kivonatot azonos 

arányban (40 és 80 mg/kg per os) kapták, 

amelynek eredményeként a hasmenéses pana-

szok csökkentek illetve késleltetve jelentkez-

tek a kontroll csoport egyedeihez viszonyítva. 

A kutatócsoport úgy véli, hogy a hatás való-

színűleg a két kivonat együttes motilitásgátló 

hatásának köszönhető, valamint a bennük 

található flavonoidok és a csillagánizsban 

nagy mennyiségben jelen levő anetol gyulla-

dáscsökkentő hatása nyújt segítséget a tüne-

tek mérséklésében. Patkányokon indukált 

hepatokarcinogenezis vizsgálata során az 

Illicium verum etanolos kivonata csökkentette 

a tumor méretét, az oxidatív stresszt, valamint 

gátolta a lipidperoxidációt, amelynek köszön-

hetően antikarcinogén és antioxidáns hatá-

súként tartják számon. A csillagánizs alkoho-

los kivonatának, valamint illóolajának 

repellens hatását a gabonaféléket megtámadó 

Sitophilus zeamais és számos más élelmiszer-

ipari kártevő (pl. Cryptolestes pusillus, 

Blattella germanica, Lasioderma serricorne, 

Sitophilus oryzae, Callosobruchus chinensis) 

ellen több tanulmány is igazolta. 

A csillagánizsolajat gyakran használják a 

drágább közönséges ánizsolaj helyettesítésére 

kozmetikai termékek, élelmiszeripari cikkek, 

szeszesitalok gyártása során. Az egészben 

hagyott termésekkel a karácsonyi időszakban 

főleg az adventi koszorúk díszeként találkoz-

hatunk. 

Adagolás: 3 g drog vagy 0,3 g illóolaj na-

pi alkalmazása javasolt. Teaként elkészítve 

0,5-1 g elporított drogot forró vízzel leöntve 

10 percig állni hagyunk, majd szűrés után 

ízesítve fogyasztható.  

 

Mellékhatás, ellenjavallat: A csillagánizs 

fűszerként, illetve a fent említett indikációkban 

a terápiás dózis betartása mellett biztonságo-

san alkalmazható. A gyógynövényt nem ne-

héz összetéveszteni a japán csillagánizzsal 

(Illicium anisatum), amely nagy mennyiségben 

toxikus szeszkviterpén-laktont (anizatin) tar-

talmaz, így emberi fogyasztásra nem alkalmas.  

Az Anisi stellati fructus gyógyszerkönyvi 

cikkelye külön figyelmet fordít a tisztasági 

vizsgálatok során a két faj elkülönítésére. Fő-

ként gyermekek körében az elmúlt időszakban 

több mérgezési eset is előfordult, azonban a 

készítmények vizsgálata során a termékek I. 

anisatum-mal való szennyezettségét állapították 

meg. Ennek tudatában úgy vélik, hogy nem a 

csillagánizs, hanem a japán csillagánizsban 

nagyobb mennyiségben megtalálható anizatin 

GABA gátló hatása volt felelős a neurológiai 

tünetek kialakulásáért.  

További vizsgálatok során a csillagánizs 

készítmények vérlemezke-aggregációt gátló, 

valamint vércukorszintet befolyásoló hatása 

volt megfigyelhető, ezért antikoaguláns keze-

lésben részesülők és diabéteszes betegek ese-

tén a gyógynövény alkalmazása fokozott kö-

rültekintést igényel. A csillagánizsolaj fő 

komponense a transz-anetol nem, a kisebb 

mennyiségben megtalálható szafrol azonban 

karcinogén és mutagén tulajdonságokkal ren-

delkezik.  

Várandósság és szoptatás alatt való alkal-

mazása, illetve a csillagánizs termésével vagy 

illóolajával szembeni túlérzékenység esetén a 

készítmények alkalmazása nem javasolt. 
 

 

 

 

Dr. Ács Kamilla, Ph.D. hallgató 

 

 

 

 

Sorozatunk folytatódik… 

 

Felhasznált irodalom: a szerzőnél 
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A cserszömörce gyógyászati  

alkalmazásának rövid összefoglalá-

sa Zsoldos János nyomán 

 

 A különböző háborús események, 

az ezekkel kapcsolatos politikai döntések 

nem egy esetben kihatással voltak az 

orvoslásra, gyógyításra. Ennek érdekes 

példája Zsoldos János, Veszprém megye 

későbbi főorvosának könyvecskéje.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A történet a napóleoni háborúk 

korába visz bennünket, kezdete Bonapar-

te Napóleon 1806. november 21-én kelt 

berlini rendelete, amellyel a császár az 

úgynevezett kontinentális zárlatot előírta. 

Ennek értelmében Franciaország, vala-

mint az általa megszállt és vele szövetsé-

ges államok minden kereskedelmi tevé-

kenységet felfüggesztettek a Brit Biroda-

lommal. A blokáddal, amelyhez szinte 

egész Európa csatlakozott a gazdasági 

hadviselés eszközeként akarta térdre 

kényszeríteni az ellenfelet Napóleon. A 

Habsburg Birodalom 1808. február 18-

tól csatlakozott a kereskedelmi bojkott-

hoz. A gyógyszerészet vonatkozásában 

ez komoly következményekkel járt, hi-

szen tetemes volt azon egzotikus alap-

anyagok mennyisége, amelyeket eddig a 

brit gyarmatokról szereztek be. Ezt a 

kényszerhelyzetet kívánta megoldani a 

Helytartótanács 1808 decemberében ki-

adott utasítása, amelyben felhívta az or-

vosokat és gyógyszerészeket, hogy a ha-

zai gyógynövényekkel próbálják helyet-

tesíteni ezeket az alapanyagokat.  

 Zsoldos János (1767-1832) ennek 

a felhívásnak – és természetesen a szük-

séghelyzet megoldásának – próbált ele-

get tenni, amikor a cserszömörce ható-

anyagának, gyógyászati alkalmasságának 

kutatásába fogott. Több éves munkája 

eredményeit foglalta össze a Historia 

corticis rhus cotini (A cserszömörce kér-

gének története) c. könyvében (1. kép), 

amely Győrben jelent meg 1815-ben, a 

Streibig Nyomda termékeként.           

 A bevezetésben leírta, hogy az 

egyik pápai városi tisztségviselő kertjé-

ben látott egy csodás cserszömörce fát, 

ez adta az ötletet, hogy alaposabban ta-

nulmányozza a növény tulajdonságait. 

Az ókorig visszanyúló szakirodalom át-

tekintése után kezdte meg a gyakorlati 

vizsgálódást, de nem a sokak által hasz-

nálhatónak tartott levélre, hanem a ké-

regre irányult figyelme. A kémiai vizsgá-

latokat és a terápiás alkalmazás hatásos-

ságát, lehetőségét bizonyító kezeléseket 

a pápai irgalmasok kórházában végezte. 

A cserszömörce kérgéből előállított szur-

rogátummal a kinint tudta helyettesíteni. 

1809-ből már öt sikeres gyógyítást tudott 

igazolni. 1810-ben klinikai tapasztalatait 

leírta volt tanárának, Nicolaus Joseph 

Jacquin-nek (1727- 1817), a bécsi egye-

tem kémia és botanika professzorának. 

Jacquin elismerő véleményével egye-

1. kép: Részlet a könyvből 

Fotó: Dr. Kapronczay Katalin 
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temben eljuttatta a feljegyzéseket az ak-

kori osztrák protomedikushoz, Andreas 

Joseph von Stifft-hez (1760-1836), aki 

maga is kimagasló eredményeket ért el 

gyógyszertani kutatásaival. A hatástani 

vizsgálatok alátámasztották Zsoldos állí-

tásait, így rövidesen engedélyezték a szer 

hivatalos forgalmazását, a szerzőt pedig 

megjutalmazták a munkáért.    

 A kötet mindenekelőtt a növény 

botanikai leírását adja, mégpedig a Dió-

szegi-Fazekas-féle Magyar füvészkönyv 

alapján, amit a legjobb korabeli munká-

nak tartott Zsoldos. A növény nevének 

általa ismert valamennyi nevét számba 

veszi: a latin után elsőként a magyar 

„sárga szömörtzefa” kifejezést olvassuk, 

majd a francia, angol, olasz, holland, 

orosz, tatár, örmény, német, svéd, stb. 

elnevezések sorakoznak. Felsorolja a 

növény magyarországi lelőhelyeit, legin-

kább a Bakony és a Balaton környékét 

említve. A következőkben részletesen 

beszámol a kémiai vizsgálatokról, ame-

lyeket 1809 és 1811 között Pápán, az 

irgalmasok kórháza gyógyszerészeinek 

segítségével végzett: Weibel Barnabás 

első patikus testvér, Damascenus másod-

patikus testvér, továbbá egy világi 

gyógyszerész, Bisistye Ignác közremű-

ködésével. Ezt követően a cserszömörce 

kérgében található vegyi anyagokat is-

merteti, és 24 olyan kóresetet mond el, 

amelyben eredményesen használta a 

cserszömörce-kéreg kivonatát. Végezetül 

összegzi azokat a betegségeket, melyek-

nek gyógyításában használható az új 

gyógyszer: tavaszi és őszi váltóláz, akut 

láz, hasmenés, vérhas, méhvérzés, skor-

but esetén, tüdő-vizenyő ellen, fehérfo-

lyás, gonorrhoea terápiájában. 

 Az ötven oldalas könyvecskét 

Andreas Joseph Stifft-nek ajánlotta Zsol-

dos, és a bevezetésben természetesen 

nem feledkezett el megemlíteni volt pro-

fesszorát, Jacquint sem, megköszönve 

biztatását, támogatását.  

 Röviden szóljunk a szerzőről is. 

Zsoldos János 1767-ben született Köves-

kálon. 1792-1796 között végezte orvosi 

tanulmányait. Előbb a jénai orvosi karra 

iratkozott be, de oklevelét mégis a bécsi 

egyetemen kapta meg. Ezután Pápán te-

lepedett le és gyakorló orvosként műkö-

dött több évtizeden át. 1798-ban Veszp-

rém vármegye tiszteletbeli orvosi címét 

adományozták neki. 1801-ben a pápai 

irgalmasok kórházának lett vezető orvo-

sa. Nagy érdemeket szerzett a napóleoni 

háborúk éveiben (1809-1810), ugyanis 

több ezer osztrák, francia és magyar se-

besült ellátásáról gondoskodott a város 

különböző pontjain létrehozott ideiglenes 

hadikórházakban. Életrajzírói egy pápai 

„asszony ispotály intézet” alapítását is 

érdemei között említik, 1816-ban. 1823-

ban a vármegye első orvosává nevezték 

ki. Nemzetközi elismertségének bizonyí-

tékaként 1798-ban a jénai Mineralógiai 

Társaság levelező tagjai sorába választot-

ta. Szakirodalmi munkásságának gyü-

mölcse több kiváló könyv és folyóirat-

tanulmány. 1832-ben halt meg Pápán.  

 

 

Dr. Kapronczay Katalin 
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Komplementer medicina  

konferenciák 

 

 A komplementer medicina 2014 

őszén két nagysikerű konferencián is helyet 

kapott, a homeopátia mindkettőnek szerves 

és fontos része volt. Szervezőjük a CEDH 

Hungária Klinikai Homeopátiás Oktatószer-

vezet és a MKHOA (Magyar Klinikai Ho-

meopátiás Orvosok Alapítványa) volt. 

Mindkét konferencia fővédnöke Dr. Hegyi 

Gabriella PhD MD volt, a PTE Egészségtu-

dományi Kar, Dietetikai és Komplementer 

Medicina Tanszék tanszékvezető professzor 

asszonya.   

 2014. október 3-4-én zajlott az im-

máron 6. alkalommal megrendezett klinikai 

homeopátiás konferencia Budapesten, a 

Hotel Mercure-ben. Változatos témájú (epi-

lepszia, ekcéma, meddőség, varicella, hipe-

raktív gyermek, Crohn betegség, nőgyógyá-

szati és húgyúti panaszok, depresszió és 

szorongás) előadásokat hallhatott a nagy 

létszámú hallgatóság. Külön érdekesség volt 

a daganatos betegek és inzulin anyagcsere 

betegségek kiegészítő homeopátiás kezelé-

séről, valamint Dr. Mátray Árpád homeopa-

ta állatorvostól (konferenciánk rendszeres 

előadója, aki a gödöllői egyetemen oktat 

homeopátiát leendő állatorvosoknak) az álla-

tok kezeléséről hallani esettanulmányokat.  

 Ezen a konferencián került bemuta-

tásra a HOHA PREV, az első engedélyezett 

hazai klinikai homeopátiás vizsgálat, ame-

lyet három éves periódusra tervezünk. Már 

sok gyakorló orvos kolléga csatlakozott 

munkatársnak. 2014. november 14-15-én 

hagyományteremtő céllal rendeztük meg az 

I. Interdiszciplináris Komplementer Me-

dicina Kongresszust, ahol érdekes és tar-

talmas előadásokat hallhattunk neves hazai 

szakemberektől.  

 Előadók voltak többek között: Prof. 

Dr. Hegyi Gabriella (az akupunktúráról, a 

kutatások jelenlegi helyzetéről), Dr. 

Blázovics Anna (Semmelweis Egyetem, a 

gyógynövények, természetes eredetű ható-

anyagok terápiás alkalmazásáról), Dr. 

Tamasi József (a GYEMSZI komplementer 

medicina  minőségügyi szakfőorvosa, a 

gyulladáscsökkentés „lifestyle medicine”-

nel témáról), Dr. Puskár Zita (Semmelweis 

Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődésta-

ni Intézet, a placebo hatásról), Dr. Buda 

László (pszichiáter, a szomatodráma mód-

szer megteremtője a testszimbolika és a 

szervkommunikáció szerepéről a gyógyulás 

folyamatában). Dr. Zarándi Ildikó, a CEDH 

Homeopátiás Oktató Szervezet igazgatója, a 

Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok 

Alapítványának elnöke ’A sokoldalú 

Dopaminum bemutatása egy tudományos 

vizsgálat és a terápiás tapasztalatok alapján’ 

c. előadását tartotta meg.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Az előadások változatos palettája, a nagy-

számú érdeklődő kolléga mutatja, milyen 

nagy szükség van a komplementer medicina 

ismeretére, mind elméleti, mind gyakorlati 

szempontból, mert a betegek is egyre na-

gyobb igénnyel fordulnak felénk, gyakorló 

orvosok felé. Gyermekgyógyászként ezt 

naponta érzem, előadásaimban az otitis és 

croup homeopátiás kezeléséről beszéltem (1. 

kép), már több mint tízéves homeopátiás 

tapasztalataim alapján. 

 

Dr. Németh Zsuzsanna  
házi gyermekorvos homeopátia szakorvos 

akkreditált nemzetközi homeopata oktató 

www.doktorneni.hu 

 

 

1. kép: Dr. Németh Zsuzsanna előadása a 

konferencián 

http://cedh.hu/wp-content/uploads/2014/11/Blázovics-Anna_Gyógynövények-természetes-eredetű-hatóanyagok-terápiás-alkalmazása.pdf
http://cedh.hu/wp-content/uploads/2014/11/Blázovics-Anna_Gyógynövények-természetes-eredetű-hatóanyagok-terápiás-alkalmazása.pdf
http://cedh.hu/wp-content/uploads/2014/11/Blázovics-Anna_Gyógynövények-természetes-eredetű-hatóanyagok-terápiás-alkalmazása.pdf
http://cedh.hu/wp-content/uploads/2014/11/Blázovics-Anna_Gyógynövények-természetes-eredetű-hatóanyagok-terápiás-alkalmazása.pdf
http://cedh.hu/wp-content/uploads/2014/11/Blázovics-Anna_Gyógynövények-természetes-eredetű-hatóanyagok-terápiás-alkalmazása.pdf
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Beszámoló a 45. International 

Symposium on Essential Oils (ISEO 

2014) rendezvényről 
 

2014. szeptember 7-10. között Isz-

tambulban (Törökország) került megrende-

zésre a 45. International Symposium on 

Essential Oils (ISEO 2014) konferencia. 

 Az évente megrendezésre kerülő 

nemzetközi tudományos rendezvénynek 

idén az Isztambuli Egyetem Gyógyszerész-

tudományi Kara (Istanbul University, 

Faculty of Pharmacy) és egy újonnan épült 

Konferenciacentrum volt a helyszíne. A 

résztvevők számos európai országból (Spa-

nyolország, Franciaország, Svájc, Németor-

szág, Olaszország, Ausztria, Magyarország, 

Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Bul-

gária, Törökország) érkeztek, de voltak ku-

tatók Ausztráliából, Brazíliából, Japánból, 

Dél-Afrikából és Iránból is. Összesen 224 

résztvevővel sikerült lebonyolítani az idei 

ISEO-t. 

Törökország a mai napig híres rózsa-

termesztéséről, amely főleg az ország déli 

részében fontos tevékenységet képvisel. 

1954 óta a Gülbirlik nevű cég az egyik je-

lentős rózsaolaj előállító cége Törökország-

nak. A rózsaolaj és a belőle készült termé-

kek exportja jelentős bevételt jelent az or-

szágnak. Nem véletlen, hogy a szervezők az 

idei szimpózium jelképének a rózsát válasz-

tották. Magyarországról két felsőoktatási 

intézmény, a Budapesti Corvinus Egyetem 

Gyógy- és Aromanövények Tanszékének 

(Zámboriné Dr. Németh Éva, Dr. Pluhár 

Zsuzsanna és Dr. Gosztola Beáta) és a Pécsi 

Tudományegyetem Farmakognóziai Tan-

székének (Dr. Horváth Györgyi és Dr. Ács 

Kamilla, 1. kép) munkatársai vettek részt a 

rangos rendezvényen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szimpóziumon 7 plenáris előadás, 

valamint 26 előadás hangzott el és 213 posz-

ter prezentáció került bemutatásra. Tanszé-

künk munkatársai két poszter prezentációval 

szerepeltek: Györgyi Horváth, Erika Kira, 

Péter Felső, Éva Lemberkovics, Andrea Bö-

szörményi, Katalin Böddi, Béla Kocsis: 

Effect of thyme and eucalyptus essential oils 

on outer membrane protein composition of 

Pseudomonas aeruginosa. Kamilla Ács, 

Tímea Bencsik, Béla Kocsis, Györgyi Hor-

váth: In vitro antibacterial activity of 

essential oils against multidrug-resistant 

strains. 

1. kép: A Farmakognóziai Tanszék két munkatár-

sa az ISEO-n (balról jobbra): Dr. Ács Kamilla, 

Dr. Horváth Györgyi 
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Az ISEO fő témái idén a következők 

voltak: (1) Utilization and biological 

activities of essential oils, (2) Breeding, 

cultivation and post-harvest treatment of 

essential oil bearing plants, (3) Ecological 

importance of volatiles, (4) New trends in 

the production and analysis of essential oils, 

(5) Sourcing and trade of essential oils, (6) 

Biological variability of volatiles, (7) 

Sensorial aspects of natural volatiles, (8) 

Molecular and metabolomic trends in 

volatiles, (9) Biotransformation and 

biocatalysis of volatile compounds, and (10) 

Regulatory aspects. Az angol témacímek jól 

mutatják, hogy a konferencia programja az 

illóolaj-kutatás számos területét érintette.    

Az illóolajok a növények által ter-

melt másodlagos anyagcseretermékek, fon-

tos növényélettani szerepük mellett számos 

gyógyszer, gyógytermék alkotórészei. Az 

illóolajok antimikrobás hatásvizsgálatával a 

világ számos országában foglalkoznak, első-

sorban az antibiotikum rezisztencia miatt 

fordultak a kutatók a „természetes” eredetű 

anyagok felé az alternatív megoldásokat 

keresve. Ha arra gondolunk, hogy a kakukk-

fű illóolajának főkomponense, a timol, 20-

25-ször erősebb fertőtlenítő hatással rendel-

kezik, mint a fenol, akkor pl. mikrobiológiai 

szempontból érdemes vizsgálni ezeket az 

anyagokat.  

A szakmai programon kívül egy ki-

tűnő gálavacsorán a konferencia résztvevői a 

török szervezőkkel együtt megismerkedhet-

tek a török konyha íz-világával és egy hajó 

fedélzetéről csodálhattuk meg az isztanbuli 

éjszakai életet. A konferencia zárónapja után 

az érdeklődök egy fantasztikus városnéző 

körúton vehettek részt, megcsodálva Isz-

tambul főbb nevezetességeit (2-3. kép).  

2. kép: Fűszerek a híres Fűszerbazárban 

Fotó: Dr. Horváth Györgyi 

3. kép: Kék Mecset  

Fotó: Dr. Horváth Györgyi 

 

Az első ISEO-t 1969-ben, Leidenben 

tartották. Azóta az „illóolaj-kutatás” is ha-

talmas változáson ment keresztül. Az elmúlt 

45 sikeres rendezvény jelzi a tudományterü-

let hazai és nemzetközi jelentőségét. Az 

ISEO folytatódik, 2015-ben Lublin (Len-

gyelország) lesz a szimpózium helyszíne. 

  

Dr. Horváth Györgyi, Dr. Ács Kamilla    
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Növényi hatóanyag: szekunder vagy 

speciális? 

 Gyakran használatos a növényi 

anyagcsere kifejezés azokra a biokémiai 

folyamatokra, amelyek az élő növényben 

mennek végbe. Ha a metabolit kémiai szer-

kezete és élettani szerepe nem tisztázott, 

legegyszerűbb, ha „másodlagos” anyagcse-

reterméknek tekintjük. (Amit nem ismerünk 

eléggé, az másodlagos?!) 

 Mai tudásunk azonban indokolttá 

teszi, hogy a genetikailag meghatározott 

biokémiai úton képződő, gyakran többé-

kevésbé a genotípusra jellemző és felhalmo-

zódó vegyületeket speciális növényi 

metabolitoknak nevezzük.  

 Magyarországon elsők között 

Vágújfalvi Dezső (1931-1990) 

növényfiziológus vezette be az oktatásban 

az univerzális és speciális növényi anyag-

csere kifejezést. A növényi vegyületeket 

biogenetikai rendszerbe foglalta (1993: A 

növényi anyagcsere élettana II. ELTE).  

Azóta hazánkban is egyre inkább a biogene-

tikai szemlélet válik uralkodóvá. Csak így 

lehet reálisan értelmezni a kemotaxonómiát, 

a növényvilág kémiai gazdagságát és a fel-

fedezett növényi vegyületek sokféleségét. 

Csak így lehet egyre több ismeretet szerezni 

a koevolúciós összefüggésekre, az íz-, szag-, 

és színanyagok ökológiai-stresszbiológiai 

(rezisztencia, adaptáció, allelopátia, GMO) 

szerepére és reális értékelésére.  

 A növények kemotaxonómiai tulaj-

donságait számos szakirodalmi forrásból 

megismerhetjük, de ki kell emelni Robert 

Hegnauer (1919-2007) több kötetes monog-

ráfiáját (Chemotaxonomie der Pflanzen I-

XI. 1962-96), továbbá Rolf Dahlgren (1932-

1987) svéd-dán botanikus úttörő, evolúció-

szemléletű kemotaxonómiai rendszerezését. 

Az általa felállított fejlődéstörténeti törzsfát 

azóta Dahlgrenogramnak nevezik a növény-

rendszertanban.   

Rolf Dahlgren Örebroban született, apja 

gyógyszerész volt. Lundban szerzett bioló-

gus diplomát és PhD fokozatot, sokat kuta-

tott Dél-Afrikában, 1973-ban Koppenhágá-

ban lett botanika professzor, 1986-ban a 

Királyi Svéd Tudományos Akadémia tagjá-

vá választotta. Autóbalesetben halt meg 

Scaniában 1987-ben. PhD dolgozata a 

fokföldirekettye és rokon nemzetségeinek 

értékeléséről készült. A rooibos teaként ná-

lunk is jól ismert drog anyanövényének ne-

ve: Aspalathus linearis, új auktora pedig R. 

Dahlgren.  

 A haszonelvű ember gyógynövény-

ismereti és táplálkozás-biológiai szempont-

ból is sokkal jobban tud értékítéletet kialakí-

tani, ha jobban megismeri a növényben le-

játszódó biokémiai folyamatokat és a speciá-

lis metabolitok biológiai hatását. A gyógy-

növénykutatók pedig eredményesebben tud-

nak tájékozódni a növényvilágban még fel-

lelhető sokféleség hatóanyag-értékelése te-

rén. 

Prof. emeritus Szabó László Gyula 
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Gyógynövénykertek  

Pozsonyban és Brünnben 

 

2014 májusában a PTE ÁOK Rövid 

Tanulmányút pályázat keretében 2 hetet 

töltöttem a pozsonyi Comenius Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar Farmakog-

nóziai és Botanikai Tanszékén (Szlovákia). 

A tanulmányút alatt a tanszék munkáját dr. 

Czigle Szilvia mutatta be, dr. Ambrus Tünde 

segítségével pedig eljutottam a brünni Állat-

orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógy-

szerésztudományi Karára (Csehország) is. E 

rövid idő alatt lehetőség nyílt az egyetemi 

gyógynövénykertek megtekintésére is a két 

helyszínen, melyeket most röviden ismerte-

tünk. 

1. kép: Gyógynövénykert Pozsonyban 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

A pozsonyi Gyógyszerésztudományi 

Kar Gyógynövénykertjét (Hortus plantarum 

medicarum Facultatis pharmaceuticae 

Universitatis Comenianae, 1. kép) 1967. 

október 1-én alapították. Területe 1,5 ha, 

amelyen 850 fajt és alfajt termesztenek. A 

kert jelenleg 150 intézménnyel, valamint 

gyógyszergyárakkal is kapcsolatban áll. Fe-

ladatai között szerepel gyógy- és aromanö-

vények termesztése, és veszélyeztetett nö-

vényfajok genetikai állományának megőrzé-

se. Oktatási anyagot szolgáltat a Botanika, 

Gyógynövényismeret, Farmakognózia, 

Fitofarmakonok és Növényi gyógyszerek 

technológiája tárgyak, valamint drogokat 

szakdolgozatok, kisdoktori és PhD munkák 

számára.  

2-3. kép: Mentha rotundifolia és Astrantia major 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

Részt vesz herbáriumok készítésé-

ben, tankert és tanösvények kialakításában, 

valamint farmakobotanikai „terepgyakorla-

tok” megtartásában is. Emellett növény-

anyagot biztosít a Farmakognóziai és Bota-

nikai Tanszéken, illetve a Sejt és Molekulá-

ris Biológiai Tanszéken folyó kutatómunkák 

számára és teret ad farmakoergáziai (ter-

mesztés, gyűjtés, feldolgozás) vizsgálatokra 

is. 

A kert legnagyobb területén növény-

családok szerint láthatók az egyes fajok, 

amelyek közül néhány érdekességet eme-

lünk ki: Achillea ptarmica L., Dioscorea 

balcanica Kos., Duchesnea indica Flocke, 

Eleutherococcus senticosus Max., 

Hypericum olympicum L., Inula britannica 

L., Marrubium incanum Desr., Mentha 

rotundifolia Huds. (2. kép), Plantago alpina 

L., Pyrethrum cinerariifolium (Trevir.) 

Sch.Bip., Salvia triloba L., Schisandra 

chinensis (Turcz.) Baill, Scorzonera 

hispanica L., Thymus striatus Vahl. Védett 
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fajok között említhető az Astrantia major L. 

(3. kép) és a Helleborus niger L. 

4. kép: Gyógynövénykert Brünnben 

                 Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

A brünni Állatorvosi és Gyógyszeré-

szeti Egyetem Gyógyszerésztudományi Ka-

rának alapítását (1991) követően növényfa-

jokat oktatási célokra kisebb területen ter-

mesztettek, amelyet 2006-ban bővítettek és 

fejlesztettek öntözőrendszer kiépítésével. Az 

eredeti helyén 2012-ig állt a kert, majd épít-

kezés miatt felszámolták és új helyén, az 

egyetemi kampusz északnyugati részében 

alakították ki.  

 

5. kép: Aristolochia macrophylla 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

A kert első üvegháza az I. gyógysze-

részpavilonnal együtt 1996-tól szolgál. 2014 

őszén a II. gyógyszerészpavilonnal együtt 

elkészült egy újabb üvegház, így az egyik 

egzotikus, a másik hazai fajok bemutatására 

fog szolgálni.  

 

6. kép: Physalis peruviana 

Fotó: Dr. Papp Nóra 

 

 

A gyógynövénykert és az üvegház 

elsősorban oktatási céllal került kialakításra 

(4. kép), amely a Botanika, Farmakognózia 

és Gyógynövénytermesztés tantárgyak okta-

tásához szükséges növényeket biztosítja, 

továbbá a Farmakognóziai Intézet kutatási 

projektjei számára is szolgál megfelelő nö-

vényekkel. A termesztett fajok között említ-

hető pl. az Aristolochia macrophylla Lam. 

(5. kép), Physalis peruviana L. (6. kép), 

Rhodiola rosea L. és a Vaccinium 

corymbosum L. 

 

 

Dr. Papp Nóra, Dr. Czigle Szilvia,  

Dr. Ambrus Tünde 
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GYÓGYNÖVÉNYES RECEPT 
 

 

Erdélyi mézeskalács  

 

Hozzávalók:  

 60 dkg liszt  

 20 dkg porcukor  

 1 teáskanál szódabikarbóna  

 1 teáskanál mézeskalács fűszerkeve-

rék  

 2 tojás  

 2 evőkanál puha margarin  

 20 dkg méz  

A száraz hozzávalókat átszitáljuk. A tojáso-

kat, a margarint, és a mézet jól kikeverjük, 

fokozatosan hozzáadjuk a lisztes keveréket. 

A tésztát jól kidolgozzuk, alufóliába cso-

magoljuk, egy napig hűvös helyen pihentet-

jük. A tésztát másnap kis adagokban kb. 2 

mm vastagra nyújtjuk, majd kiszúró for-

mákkal különféle figurákat vágunk ki. 

Egymástól távol, vajjal kikent sütőlapon 

sütjük 180 fokon 8-10 percig, éppen addig, 

hogy egy kissé megbarnuljon. Vigyázzunk! 

Nagyon hamar megég! 

 

Mázhoz: 1 db tojás fehérjét kemény habbá 

verünk, majd hozzáadunk 15 dkg átszitált 

porcukrot, ezáltal fényes masszát kapunk. 

Ezt beletöltjük egy zacskóba, amelynek a 

sarkára kis lyukat vágunk és máris kész az 

íróka. Jó díszítést!   

 

Hírek  

 

Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma 

Budakalász, 2015. február  

(pontos időpont még egyeztetés alatt) 

 

XIV. Magyar Gyógynövény Konferencia 

Pannonhalma, 2015. május 29-30. 

 

International Congress and Annual Mee-

ting of the Society of Medical Plants and 

Natural Product Research 

Budapest, 2015.08.23-27. 

http://ga2015.hu/ 

 

46th International Symposium on 

Essential Oils  

Lengyelország, Lublin, 2015.09.13-16. 

http://www.iseo2015.org/  
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