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Bors-e a szegfűbors? 
 

A karácsonyi ünnepekhez elmaradha-

tatlanul hozzátartoznak a jellegzetes illatok. 

Ha a mézeskalácsra gondolunk, rögtön 

eszünkbe jut a gyömbér, a csillagánizs, a kar-

damom, a fahéj, a szegfűszeg, esetleg a szere-

csendió. Kevesebben ismerik a szegfűborsot, 

amelynek illatában az utóbb említett három 

fűszer illata keveredik. Összeállításunkból 

kiderül, hogy a szegfűbors nem csupán fű-

szerként, hanem gyógynövényként is megállja 

a helyét.  

 A szegfűborsot Kolumbusz Kristóf 

fedezte fel a Karib-szigeteken, és a növényt 

borsnak gondolva, annak spanyol neve után 

„pimienta”-nak nevezte el. Valójában a szeg-

fűbors (Pimenta dioica) nem a borsfélék (Pi-

peraceae) rokonságába, hanem a mirtuszfélék 

(Myrtaceae) családjába tartozik. Közép-

Amerikában honos örökzöld fa, amely 9-12 m 

magasra nő meg. Az átellenes levelek sötét-

zöldek, bőrneműek; bugavirágzatba rendeződő 

zöldes-fehér virágai erőteljes illatot áraszta-

nak. Termése sötétvörösre érő, lédús bogyó. 

Drogrésze a termés (Pimentae fructus), amit 

zölden szednek le, és addig szárítják, míg a 

héja megbarnul és ráncos lesz (1. kép).  

 

 
1. kép. Pimentae fructus 

Fotó: Farkas Ágnes 

 

Illóolajának fő komponense az eu-

genol, kisebb mennyiségben tartalmaz még pl. 

karvakrolt, -kariofillént és metil-eugenolt. A 

drog antioxidáns hatása már régóta ismert. A 

hagyományos orvoslásban különböző fertőzé-

ses megbetegedések kezelésére használják. 

Bizonyították, hogy az eugenol összefüggésbe 

hozható antimikrobás hatásával. Az illóolaj 

számos Gram-negatív (pl. Escherichia coli) és 

Gram-pozitív (pl. Staphylococcus) baktéri-

ummal szemben fejt ki baktericid vagy bakte-

riosztatikus hatást. Gombaellenes hatása is 

kiemelkedő (pl. különböző Aspergillus és 

Candida törzsekkel szemben fungicid vagy 

fungisztatikus). A szegfűbors illóolaja a leg-

gyakrabban használt szintetikus fungicid ké-

szítményekhez hasonló hatékonysággal alkal-

mazható különböző gomba törzsekkel szem-

ben. Ugyanakkor, szemben egyes szintetiku-

mokkal, a P. dioica még nagy koncentráció-

ban sem toxikus, sőt egyes tanulmányok a 

sejtvédő hatásáról számoltak be. Gombaelle-

nes hatása jól kiaknázható mind az élelmisze-

rek tartósításában, mind a gomba-eredetű fer-

tőzések kezelésében. 

 

Farkas Ágnes 



Farmakognóziai Hírek – XII. évf. 43. szám 

 

2 

 

A gyógynövény készítmények 

„nyomában” 
 

Manapság nincs különösebben nehéz 

dolga azoknak, akik a gyógynövények iránt 

érdeklődnek, hiszen még akkor is szinte 

megszámlálhatatlan az interneten is elérhető 

tudományos és ismeretterjesztő publikációk 

száma, ha csak a megbízható forrásokra ha-

gyatkozunk, és még ehhez jönnek a köny-

vesboltok polcain megtalálható hazai és kül-

földi gyógynövényes kiadványok. Ezeket 

áttekintve és megismerve a növényi anyagok 

kínálta széles terápiás lehetőségeket, nem 

lehet kétségünk abban a tekintetben, hogy a 

gyógynövényeknek kiemelt helye kell hogy 

legyen a betegségek kezelésében és megelő-

zésében. Ehhez képest sokszor még a szak-

embereket is meglepetésként éri, hogy a 

hazai gyógyszereink hatóanyagai között 

csak a töredékét találjuk meg a jól ismert 

növényi anyagoknak. Még az ősidők óta 

használt és Hungarikumként nyilvántartott 

kamilla (Matricaria recutita L.) esetében 

sem találunk olyan allopátiás gyógyszer-

készítményt, amelynek meghatározó ható-

anyaga a kamilla lenne. Mindössze két, 

közel harminc hatóanyagot tartalmazó svéd-

csepp típusú gyógyszerben található kamil-

lavirágzat, azonban ezekben is meghatározó 

hatás nélkül. A tény az, hogy mindössze 61 

hagyományos növényi gyógyszer és ennél is 

kevesebb növényi gyógyszer (amelyekre a 

hagyományos növényi gyógyszerekre vo-

natkozó egyszerűsített eljárás nem alkal-

mazható) található az Országos Gyógyszeré-

szeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

(OGYÉI) adatbázisában. Ezt a képet csak 

némileg árnyalják a „kihalófélben” lévő, 

gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 

készítmények, ahol a megmaradt 180 ké-

szítmény többsége növényi hatóanyagot 

tartalmaz. Amennyiben sem a gyógyszerek, 

sem pedig a gyógyhatású készítmények kö-

zött nem találjuk a szakirodalomban fellel-

hető növényi anyagok sokaságát, akkor me-

lyik termékkategóriában keressük ezeket? A 

válasz talán sokak számára kézenfekvő (az 

étrend-kiegészítők és kozmetikumok kö-

zött), de közel sem megnyugtató, legalábbis 

abban a tekintetben, hogy ezekben a kategó-

riákban a gyógynövények (természetesen 

csak jogi értelemben) „elveszítik” gyógyító 

hatásukat. A vonatkozó előírások szerint az 

étrend-kiegészítőknek, illetve a kozmetiku-

moknak nem tulajdonítható betegség-

megelőző vagy -gyógyító hatás. Ez pedig azt 

is jelenti, hogy ezek a készítmények a jog-

szabályok betartása mellett terápiás célra 

nem ajánlhatók, nem alkalmazhatók, pedig a 

bejelentett étrend-kiegészítők közel ötven 

százaléka tartalmaz valamilyen növényi ös--

szetevőt. Ezeket tréfásan (vagy inkább ko-

molyan) akár gyógyhatás nélküli gyógynö-

vény készítményeknek is nevezhetjük, hi-

szen a növényi hatóanyagok esetében a 

„gyógynövény” kifejezés az étrend-

kiegészítők összetevői tekintetében az 

OGYÉI által is elfogadott és általánosan 

használt megnevezés.  

Röviden ki kell itt térnünk arra, hogy 

mi az oka annak, hogy a gyógynövény ké-

szítmények többsége étrend-kiegészítőként 

kerül forgalomba. Egyrészt az, hogy a még 

létező – és az indikációval rendelkező 

gyógynövénykészítmények szempontjából 

még mindig számottevő és ezért a jövőben is 

mindenképpen fenntartandó – gyógyszernek 

nem minősülő gyógyhatású készítmény ka-

tegóriában új termék már nem regisztrálható. 

Másrészt az, hogy a készítmények gyógy-

szerként történő regisztrációja még az egy-

szerűsített eljárást lehetővé tevő, hagyomá-

nyos növényi gyógyszer kategóriában is 

igencsak költséges, farmakovigilancia rend-

szer működtetését megkövetelő feladat. En-

nek megvalósítására a kis- és középvállatok 

nem, vagy csak igen korlátozott mértékben, 

de gyakran még a nagy gyógyszergyártó 

cégek sem vállalkoznak. Sok esetben már 

csak azért sem, mert a megfelelő minőségű, 

GMP gyártóhelyen előállított növényi ható-

anyagok (legtöbb esetben növényi kivona-

tok) egyáltalán nem állnak rendelkezésre, 

míg az étrend-kiegészítőkhöz az olyan nö-

vényi–kivonatok is felhasználhatók, ame-

lyeket a gyógyszer hatóanyagokra vonatko-

zó GMP előírásoknál lényegesen megenge-

dőbb feltételek mellett, de az élelmiszerbiz-
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tonsági előírásoknak megfelelő élelmiszer 

előállító üzemben gyártottak.  

Visszatérve az étrend-kiegészítők-

höz, felmerül a kérdés, hogy ebben a sajátos 

jogi környezetben akkor honnan is tudhatja a 

fogyasztó, hogy mire is szedje az adott ké-

szítményt. A válasz az egészségre vonatkozó 

állításokkal foglakozó szabályozásban kere-

sendő, amely lehetőséget ad olyan állítások 

használatára a termékek jelölésén, amelyek a 

készítmény összetevői és az egészség között 

fennálló tudományosan bizonyított és a bi-

zonyítékok alapján engedélyezett összefüg-

gésekre vonatkoznak. Nem gondolnánk, 

hogy a gyógynövények ennek a szabályo-

zásnak (pontosabban jogalkotási késedelem-

nek) a szerencsés nyertesei, hiszen míg a 

vitaminoktól, illetve ásványi anyagoktól, 

nyomelemektől eltérő hatóanyagokra alig-

alig találunk engedélyezett egészségre vo-

natkozó állítást, addig kétezer körül van 

azoknak az egészségre vonatkozó állítások-

nak a száma, amelyek gyógynövény össze-

tevők esetén a termék jelölésén jelenleg még 

feltüntethetők. Ez az állapot annak köszön-

hető, hogy az Európai Bizottság elbizonyta-

lanodott az egészségre vonatkozó állítások 

tudományos értékelésére alkalmazott metó-

dusban, amelynek jelenlegi formájában tör-

ténő alkalmazása a növényi anyagokra vo-

natkozó állítások túlnyomó többségének 

(egyesek szerint mindegyikének) az elutasí-

tásához vezetne. A megoldást az értékelés 

részeként a gyógynövények hagyományos 

használatának figyelembe vétele jelentené, 

de ez vélhetően csak rendelet módosítással 

lenne megoldható, így a Bizottság inkább az 

elhúzódó további egyeztetések jól bevált 

eszközével él a téma napirenden tartásának 

bizonyítására. Éppen ez, az Európai Élelmi-

szerbiztonsági Hatóság (EFSA) értékelései-

nek, illetve a Bizottsági döntéseknek a kése-

delme teszi lehetővé, hogy az átmeneti idő-

szakban (immár több mint öt éve és még ki 

tudja meddig) az úgynevezett függőben lévő 

állítások (amelyek megalapozottságáról még 

nem született döntés) továbbra is használha-

tóak. A függőben lévő állítások az EFSA 

honlapjáról elérhető úgynevezett konszoli-

dált listában megtalálhatóak 

(http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/a

rticle13 ). Ez az ex lex állapot az egyik 

mozgatórugója a gyógynövény alapú ké-

szítmények folyamatos bővülésének, hiszen 

ezeknél a termékeknél a hatóanyagokra vo-

natkozó állításokon keresztül legalább köz-

vetve tájékoztatható a fogyasztó az étrend-

kiegészítő alkalmazási területéről. Mint 

mindennek, ennek a gyógynövény készít-

mények forgalmazása szempontjából kedve-

ző helyzetnek is vannak hátrányai, például, 

hogy olyan állítások is használhatóak, ame-

lyek nem vagy nem kellően bizonyítottak. 

Igaz azonban, hogy a gyártók, forgalmazók 

felelőssége annak megítélése, hogy az álta-

luk használt, függőben lévő állítások való-

ban megfelelően bizonyítottak.  

Összegzésképpen megállapíthatjuk, 

hogy bár ésszerűbb lenne, ha a gyógynövény 

tartalmú készítmények, megfelelő indikáci-

óval a gyógyszerek között tudnának teret 

nyerni, erre a jelenlegi jogszabályi környe-

zetben aligha van esély. El kell tehát fogad-

nunk, hogy a szájon át alkalmazható, növé-

nyi hatóanyagú készítmények többsége az 

elkövetkező években is étrend-

kiegészítőként kerül majd forgalomba. Tö-

rekedni kell arra, hogy a fogyasztókat a 

megbízható minőségű, biztonságos termékek 

választása felé orientáljuk. Ezt segítik a ta-

núsító védjeggyel ellátott termékek (például 

MÉKISZ Tanúsított Minőség / 

www.mekisz.hu ), amelyek minősége és 

megbízhatósága az azonos vagy hasonló 

termékek kínálatában a megszokott-

nál lényegesen jobban garantált.  

 

 

Horányi Tamás, MÉKISZ 

 

 

 

  

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13
http://www.mekisz.hu/
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Értékes növényi tápanyagok a  

diétában  

 

Az egészséges táplálkozásban fontos 

szerepet töltenek be a magas fehérjetartalmú 

és a rostokban gazdag élelmiszerek. A 

gyógyszerésznek vagy az orvosnak ismernie 

kell az élelmiszerek és gyógyszerek között 

lehetséges fontosabb kölcsönhatásokat, fő-

ként a diétában alkalmazott tápszerek vonat-

kozásában.  

Tápszereket régóta forgalmaznak a 

gyógyszertárak. Feldolgozott, tisztított, 

egyes tápanyagokban dúsított, csakis hivata-

losan engedélyezett termékek. Főleg a 

gyermekgyógyászatban és a beteg-

táplálásban használatosak. 

Közülük a szójamagból előállított fe-

hérjeport említhetjük elsőként. Ebben az 

esetben nem a szója zöld szerveiből készítik 

a port, hanem a szója (szójabab) magját (1. 

kép) dolgozzák fel. Még mindig sokan óva-

kodnak a szójától. Rendszerint az íze, a puf-

fasztó hatása a panasz oka. Pedig a kivonási 

technológia során olyan tisztított koncentrá-

tumokat tudnak előállítani, amelyek kizáró-

lag a mag fehérjéit tartalmazzák. A fehérjé-

ket felépítő aminosavak összetétele közel 

azonos a húséval. A szójamag egyébként 

mérgező, ha nem kezelik hővel. Magas hő-

mérsékleten a benne található, emésztést 

gátló tripszin-inhibitorok és lektinek teljesen 

lebomlanak. Az élelmiszeradaléknak hasz-

nált szójaliszt, szójakoncentrátum és szója-

izolátum nem tartalmaz antinutritív fehérjé-

ket. Puffasztó hatásuk semmivel sem erő-

sebb, mint bármelyik hüvelyesé (pl. lencse, 

bab, borsó, lóbab). Ösztrogén hatású izof-

lavonjait is kivonják, ezért hormonzavart 

sem okoz. Az erjesztett termékek (pl. tofu) 

és a hővel kezelt szójamagból készített szó-

jatej különösen a laktózra érzékeny egyé-

neknek hasznos. Az izolált szójafehérje tex-

turálható és akár húsként alkalmazható. Ná-

lunk különleges ételnek számít a Kínában és 

Japánban gyakran használt szójaszósz. A 

szója ugyanis Mandzsúriában őshonos, on-

nan terjedt el a világon. A Mississippi men-

tén és Brazíliában termesztik a legtöbbet. 

GM-szójákat is termesztenek, ezeket az 

USA-ban és Dél-Amerikában nem tartják 

veszélyesnek, hiszen az izolált fehérje an--

nyira tiszta, hogy transzgénekre utaló DNS- 

vagy RNS-markerek nem mutathatók ki 

belőle, vagyis egészségügyi veszélyt sem 

jelentenek. Európa nagy részén, így Ma-

gyarországon is – üzletpolitikai okok miatt – 

tiltott a GM-szóják termesztése. Emiatt a 

hagyományosan nemesített szójafajták ter-

mesztése újra fellendülőben van.  

 

 

1. kép. Szója 

Fotó: Papp Nóra 

 

A szójamag sok (kb. 40%) olajat is 

tartalmaz, különösen az USA-ban kedvelik. 

Az olajipari feldolgozás során mellékter-

mékként képződő lecitint tisztítva folyadék 

vagy granulátum formájában külön ajánlják 

idősebbek vagy legyengült szervezetűek 

roborálására. Szójalecitin-termékeket 
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gyógyszertárban is lehet kapni. A szójaolaj 

hivatalos Gyógyszerkönyvünkben (Soiae 

oleum raffinatum). Mint a többi étkezési 

növényolajra, erre is jellemző, hogy kolesz-

terin helyett β-szitoszterol és sztigmaszterol 

van benne, tehát a dobozra nagybetűvel kiírt 

„koleszterinmentes” reklámjelző igaz ugyan, 

de növényi olajok természetes tulajdonsága. 

Felesleges reklámtrükk. 

Legfontosabb gabonanövényünk, a 

búza is gyógynövény (hivatalos jelzője nem 

cseng szépen: közönséges búza, általában az 

áttelelő „őszi” búza a gyakori, neve így 

„szebb”). Gyógyszerkönyvünkben hivatalos 

a Tritici amylum és a csírából ipari úton ki-

vont Tritici aestivi oleum raffinatum és Tri-

tici aestivi oleum virginale. Érdemes meg-

említeni, hogy Szent-Györgyi Albert nem-

csak a C-vitamint és a rutint „fedezte fel”, 

hanem írásaiban kiemeli a búzacsíra előnyeit 

is. A B-vitaminok mellett bőven tartalmazza 

a legfontosabb zsírban oldódó vitamint, az 

E-vitamint (tokoferolokat). Javaslata szerint 

minden nap érdemes elfogyasztani egy kis-

kanál búzacsírát, pl. tejjel vagy joghurttal. 

Csak a kellemes illatú, friss csírakészítmény 

fogyasztható, mert könnyen avasodik, más-

részt nagyon kedvelik a gabonamolyok. A 

friss gabonaipari búzacsíra diópótlónak is 

alkalmas. 

A „reform” táplálkozás iránt sokan 

érdeklődnek. Megkérdezhetik a gyógysze-

részt, hogy a tönköly is búza-e vagy a du-

rumbúza mit jelent. Lisztet adó, malom- és 

sütőipari rokon fajok: a durumbúza (Triti-

cum durum) tésztakészítéshez különösen 

alkalmas, szemcsés formája a kuszkusz 

(pépnek, kásának) és a bulgur (napon szárít-

ják). Hasonló, nagyobb fehérjetartalmú 

szemtermése van a kamutnak vagy más né-

ven khorasszán-búzának (Triticum turani-

cum). Ritkábban termesztik az egyszemű 

búzát vagy alakort (Triticum monococcum) 

és a kétszemű búzát (Triticum dicoccon). 

Sokkal gyakoribb a nálunk is nagyobb terü-

leten termesztett keményszemű búza, azaz a 

tönköly (Triticum spelta). Eltérő lisztértékü-

ket sajátos fehérje-összetevőiknek köszön-

hetik. Mindegyik tartalmaz azonban glutént, 

ami korlátozza használatukat. Érdemes 

megemlíteni, hogy sikeres nemesítéssel, 

genetikai módosítással sikerült a glutént 

alkotó fehérjeláncokat úgy megváltoztatni, 

hogy a lisztet gluténérzékenyeknek is fel 

lehet használni. Az ilyen GM-búzák jelentő-

sége nagy lenne, de egyéb, esetleges és nem 

kívánatos tulajdonságait még nem ismerjük 

megnyugtató módon. Emiatt a GM-

termékekre vonatkozó tilalom ebben az 

esetben is érvényes. Mesterséges nemzet-

séghibrid a tritikále (Triticum × Secale). 

Lisztjéből a rozshoz hasonló kenyeret lehet 

készíteni. Ez sem ajánlható gluténérzéke-

nyeknek. Számukra leginkább az árpa- és 

kukoricaliszt, esetleg a rizskeményítő és a 

zabpehely javasolható. 

Jó tudni, hogy vannak „alternatív ga-

bonanövények” is. A pohánka (hajdina, 

Fagopyrum esculentum) hántolva és a fény-

érzékenyítő fagopirintől mentesítve hajdina-

lepény készítésére alkalmas lisztet szolgál-

tat, nemcsak rutingyártásra használják zöld 

biomasszáját. Divatba jöttek az étkezési ros-

tokban gazdag, változatos ételfélék készíté-

sére használható egyéb őrlemények, illetve 

lisztek.  

A köles (Panicum miliaceum) a mér-

sékelt égövi ázsiai országokban otthonos, de 

az egész világon termesztik, Magyarorszá-

gon csak kisebb területen. Rostban gazdag 

kása készíthető szemterméséből. 

A bajra vagy indiai köles (Penni-

setum glaucum) trópusi országokban ter-

mesztett, apró szemű gabonaféle, rostban 
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dús és karotinoidokban is gazdag. Importál-

juk. 

A barna vadköles (Urochloa ramosa) 

Afrikában és Távol-Keleten gyakori, szintén 

apró szemű gabonaféle. 

A vadrizs (Zizania aquatica) egyéb 

nevei: indián rizs, tuszkarora rizs; főleg 

Észak-Amerika keleti részén honos, tavak, 

folyók mentén, mocsaras helyeken közönsé-

ges, termeszthető diétás gabonaféle.  

A manióka, tapióka vagy kasszáva 

(Manihot esculenta) a kutyatejfélék család-

jába tartozó, trópusi országokban termesz-

tett, gumós növény. A gumóból kivont és 

cianogén vegyületektől (pl. linamarin) men-

tes keményítőt, illetve lisztet széles körben 

alkalmazzák élelmiszerek készítésére. 

Dél-Amerikában honos és ott ter-

mesztett növény a bermudai maranta (Ma-

ranta arundinacea). A gyökértörzséből ki-

vont és tisztított keményítő különösen al-

kalmas gyermekek és lábadozó betegek erő-

sítésére. 

A nálunk gyakori disznóparéjfajok 

egyik rokona a 1,5-2 méterre is megnövő és 

világszerte termeszthető amaránt (Ama-

ranthus hypochondriacus). Apró magjait 

megőrlik. A lisztje értékes fehérjékben gaz-

dag, péksütemény, kása vagy lepény készít-

hető belőle. Nem csoda, hogy a gyomként 

elterjedt és bőséges magmennyiséget kiszóró 

szőrös disznóparéjt (ha szőrei még zsengék) 

zölden megeszik a sertések, ha nem jutnak 

jobb takarmányhoz, zamatos moslékhoz.  

Táplálkozásélettani szempontból 

hasznos növény a csicsóka (Helianthus tu-

berosus). Észak-Amerikából került Európá-

ba, nálunk erősen terjed (invazív vagy özön-

növény), de termeszthető is. Gumója igen 

gazdag inulinban, ami az egyik legértéke-

sebb rostalkotó szénhidrát. Az inulin fruk-

tóz-molekulákból álló polimer (polifruktán), 

ami a 2-es típusú cukorbetegek számára 

hasznos. Ipari hidrolízissel – évtizedek óta 

Magyarországon is – fruktóz-tartalmú sziru-

pot (sűrítményt) állítanak elő belőle. A ki-

vont és tisztított inulin tablettázható vagy 

granulálható, a gyógyszeriparban is felhasz-

nálják segédanyagként. Almapektinnel 

kombinálva a szilárd csicsóka-készítmények 

rosttartalma, biológiai értéke növelhető. 

Visszatérve a búzára, kiemelhető, 

hogy az ún. étkezési (tisztított és szabvá-

nyoknak megfelelő minőségű) korpakészít-

mények (pl. búzakorpa) hasznos rostpótlók. 

Rendszeres és hosszú ideig tartó szedésük 

(naponta kanálnyi mennyiségekben) még-

sem ajánlható – különösen gyógyszerek be-

vételével együtt –, mivel a benne lévő fitin 

(aromás cukoralkohol foszforsavval alkotott 

észtere) erősen vasmegkötő tulajdonságú, 

illetve gyógyszermolekulákat is megköthet. 

Tehát anémiát vagy gyógyszer-felszívódási 

zavarokat idézhet elő a túlzó rost-

kiegészítés. 

A felsorolt példák is bizonyítják, 

hogy a gyógyszertárban is beszerezhető – 

olajat, fehérjét vagy szénhidrátot tartalmazó 

– tápszerek alkalmazása gondosságot igé-

nyel, probléma esetén ezen a téren is megfe-

lelő útmutatást tud nyújtani a gyógyszerész. 

 

Prof. emeritus Szabó László Gyula 
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Illóolajok és aromaterápia 

29. rész 
 

Az édes narancs olaj 
 

A citrusfélék 6-12 m magas örökzöld 

fák. Hazájuk Délkelet-Ázsia, de ma már a 

világ különböző pontjain, mediterrán, szub-

trópusi és trópusi éghajlatain is termesztik. 

A gyógyszerkönyvben (Ph. Hg. 

VIII.) a keserű narancs epi- és mezokarpiu-

ma (Aurantii amari epicarpium et mesocar-

pium), az ebből készült tinktúra (Aurantii 

amari epicarpii et mesocarpii tinctura), a 

virágbimbó (Aurantii amari flos) és a virág-

ból nyert illóolaj (Neroli aetheroleum), va-

lamint az édes narancs illóolaja (Aurantii 

dulcis aetheroleum) hivatalos. 

Az édes narancs (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck vagy Citrus aurantium L. var. dulcis 

L.) 8-13 m magas, alacsonyan elágazó, 

gömbölyded koronájú, örökzöld fa, tövises 

ágakkal. Fényes, ovális levelei szórt állású-

ak. Virágai illatosak, a csésze zöldesfehér, 

szabadon álló öt szirma fehér színű. Na-

rancssárga, 4-12 cm átmérőjű termésének (1. 

és 2. kép) epikarpiumában számos lizigén 

illóolajjárat található. 

 

 
1. kép. Édesnarancs levelek és termések 

Fotó: Papp Nóra 

 

 
2. kép. Édesnarancs termés 

Fotó: Papp Nóra 

 

Virága a jó szerencse, a tisztaság, az 

ártatlanság és a termékenység jelképe, kínai 

eredetű hagyomány szerint sokáig a meny-

asszonyi csokrok és koszorúk elengedhetet-

len alkotója volt. Szirmaiból virágvizet ké-

szítenek. A francia és közel-keleti konyhák 

süteményeinek kedvelt alapanyaga, méze 

szintén értékes. Szárított virágaiból és leve-

leiből teát készítenek, fáját hússütéskor kü-

lönleges íz eléréséhez használják. Gyümöl-

cse fogyasztható, ide tartoznak a közönséges 

narancsok, köldöknarancsok és a vérnaran-

csok különböző fajtái. 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben 

az édes narancs gyümölcsének friss héjából 

megfelelő mechanikus kezeléssel, hőhatás 

nélkül kivont illóolaja szerepel. Az olaj tisz-

ta, halványsárga vagy narancssárga színű 

folyadék, lehűtve homályossá válhat. Jelleg-

zetes, friss narancshéj illata van. Fő összete-

vője a limonén (92-97%), mellette kisebb 

mennyiségben β-mircén, α-pinén, linalool, 

szabinén, oktanal, dekanal, geraniál, valen-

cén, β-pinén és nerál található. Az illóolaj-

komponensek aránya élőhely szerint eltérő 

lehet. 

Annak ellenére, hogy az illóolaj nem 

drága, előfordulhat, hogy hamisítják termé-

szetes vagy szintetikus limonénnel, esetleg 

terpének keverékével. 

Felhasználás: Más citrusfélékkel 

egyetemben gyakran használják rovarriasztó 

szerekben. A házi légy (Musca domestica) 

és az egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegy-

pti) ellen számos esetben vizsgálták rovar- 

és lárvaölő tulajdonságát. Repellens hatását 

emellett több fajon igazolták, mint például a 

dalos szúnyog (Culex pipiens), az ázsiai 
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tigrisszúnyog (Aedes albopictus), közönsé-

ges takácsatka (Tetranichus urticae), a 

Bemisia tabaci és a Callosobruchus macula-

tus esetében. 

Élelmiszertartósítás céljából antioxi-

dáns és antimikrobás hatását is vizsgálták. 

Az édes narancs illóolajának 3%-os oldata 

hatásosnak bizonyult Escherichia coli és 

Salmonella spp. esetében.  

További eredményeket értek el az il-

lóolaj 0,2%-os töménységével, amely 3 óra 

alatt elpusztította a Staphylococcus aureus 

(MRSA és VISA) telepeit. Az illóolaj gom-

baellenes hatással is rendelkezik, Aspergil-

lus fajok toxintermelését bizonyítottan gátol-

ja. Candida sp. elleni hatásosságának igazo-

lásakor azt is kimutatták, hogy emberi sej-

tekre nem citotoxikus. Antibakteriális hatá-

sát fogínygyulladásban és akne kezelésében 

is hasznosítani próbálják, utóbbi esetében 

illóolaj-tartalmú gél formájában hatásos. 

Mellékhatásként kipirulást tapasztaltak, ami 

azonban pár perc alatt elmúlt. 

Az édes narancs illóolaját akut kö-

zépfülgyulladásos állatoknak lágy-

kapszulában adagolva azt találták, hogy 

csökkenti az immunglobulinok szintjét, nö-

veli az antioxidáns enzimek aktivitását, így 

csökkentve az oxidatív károsodás mértékét. 

Az illóolaj inhalációjának anxioliti-

kus hatását igazolták több állatmodellben, 

valamint fogorvosi rendelők pácienseinek 

köszönhetően humán vizsgálatokban is. 

Utóbbi esetben édes narancs olajat párolog-

tattak a várakozás közben, amelynek hatásá-

ra csökkent a szorongás és jobb hangulat 

volt jellemző a kontrollcsoporthoz képest. 

Egy másik, 40 férfi bevonásával végzett 

vizsgálatban az illóolajat inhaláló alanyok 

csökkent szorongást és feszültséget mutattak 

a pszichológiai tesztek során szorongást 

kiváltó helyzetekben. 

Egy kettősvak placebo-kontrollos 

vizsgálatban gyömbér- (1%) és édes narancs 

olajjal (0,5%) történő masszázs hatását vizs-

gálták térdfájás esetén, amely során az al-

kalmazott illóolajok csökkentették a fájdal-

mat, de csak rövid távon. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

az édes narancs olajnak fontos szerepe lehet 

az antitumor terápiában, hiszen nemcsak az 

illóolajnak, hanem a benne található egyes 

komponenseknek (limonén, oktanal, deca-

nal, geranial és neral) bizonyítottan antikar-

cinogén hatása van.  

Az aromaterápiában az édes narancs 

illóolajának számos alkalmazási területe 

ismert, ezek közül leggyakrabban bedörzsö-

lésre, inhalációra és aromalámpás párologta-

tásra, légtér fertőtlenítésére és illatosítására, 

nyugtalanság és szorongás oldására, alvás-

zavarok megszüntetésére és kozmetikai jel-

legű bőrpanaszok kezelésére is használják. 

Fontos illatösszetevője (0,1-1%-os tömény-

ségben) a különféle friss, citromos alapillatú 

illatszereknek, parfümöknek és egyéb koz-

metikai termékeknek 

Adagolás: Külsőlegesen alkalmazha-

tó. A tömény illóolaj használata nem aján-

lott. 

Mellékhatások, ellenjavallatok: Az 

édes narancs olaj a többi citrusféle illóolaja-

ihoz hasonlóan könnyen oxidálódik, ebből 

kifolyólag bőrirritációt okozhat. Ajánlott 

légmentesen záródó sötét edényben, hűtve 

tárolni. Enyhe allergiás reakció előfordulhat, 

ám esélye csekély, hiszen a kezelés során 

alkalmazott 2%-os édes narancs olaj által 

kiváltott reakció a vizsgálatba bevont ala-

nyok – annak ellenére, hogy az érzékenyebb 

dermatitises betegek sorába tartoztak – 

mindössze 0,2-0,5%-kát érintette.  

Állatkísérletek eredményei alapján 

használata várandósság esetén nem tekinthe-

tő kockázatosnak. Karcinogén vagy genoto-

xikus hatására nincs bizonyíték. Ennek elle-

nére várandósság és szoptatás alatt konzul-

táljon kezelőorvosával. 

 

Csikós Eszter 

 

Sorozatunk folytatódik… 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 
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Gyógynövények Sebastian Kneipp 

életmód terápiájában  
 

A természetes gyógymódok közül ta-

lán mind a mai napig a legismertebb a német 

katolikus pap, Sebastian Kneipp (1821-

1897) vízterápiája. Az egyszerű hidegvizet – 

nem a különféle gyógyító erejű ásványvizet, 

vagy természetes hőforrások vizét – alkal-

mazta híressé vált terápiájában. Mindezt 

azonban az egészséges életmód egyéb ele-

meivel is kiegészítette: felhasználta a 

gyógynövényeket belsőleg és külsőleg egy-

aránt. Nagy hangsúlyt helyezett az egészsé-

ges táplálkozásra, amely legyen mértékletes, 

mindamellett tápláló, ez azonban nem 

mondhat ellent annak, hogy örömet is sze-

rezzen az étkezés az ízletesen elkészített 

ételekkel. Javallotta a gyümölcsöket, zöld-

ségeket, tejet és tejtermékeket, de óvott a 

sok fűszertől és sótól. A kúra fontos része 

volt a mozgás, a sok séta, torna, úszás, stb. 

A mozgás és pihenés harmonikus egyensú-

lyában látta a testi és lelki egészség megva-

lósulásának, illetve megőrzésének titkát.  

Módszerét saját, gyógyíthatatlannak 

vélt tuberkulózisa kikúrálása során dolgozta 

ki. Tény, hogy a víz természetes gyógyhatá-

sának gondolata nem tőle származott, de a 

széles körben ismertté vált terápiát mégis-

csak ő fejlesztette ki. Betegsége idején ke-

rült kezébe Johann Sigmund Hahn (1696-

1773) könyve, amely első ízben 1738-ban 

jelent meg nyomtatásban (Unterricht von 

Krafft und Würckung des frischen Wassers 

in die Leiber der Menschen, besonders der 

Krancken, bey dessen innerlichen und 

äusserlichen Gebrauch) és ennek áttanul-

mányozása nem csak az ő életét mentette 

meg. Először csak közvetlen környezetében 

adott a beteg rászorulóknak tanácsot, de a 

gyógyulások híre eljutott a távolabbi telepü-

lések orvosaihoz is, akik – némelyek szerint 

féltékenységből – kuruzslással vádolták 

meg. A per során sikerült meggyőzni a bíró-

ságot, hogy csak azokon igyekezett segíteni, 

akik már reményt vesztettek a gyógyulásuk-

kal kapcsolatban és az orvosok is lemondtak 

róluk. Ezután írta meg és nyomtatta ki első 

könyvét (Meine Wasserkur), amely hihetet-

len népszerűséget hozott számára, és elké-

pesztően sok kiadást ért meg. A siker arra 

ösztönözte, hogy ne csupán a módszerét 

fejlessze és egészítse ki más életviteli taná-

csokkal, de gyógyintézetet is alapítson. 

Wörishofenben 1889-ben kezdte meg mű-

ködését Kneipp vízgyógyintézete, amely 

mind a mai napig működik, de napjainkban 

már a „korszerű” wellness szálló és gyógy-

intézet néven vonzza a vendégeket.  

Mint említettük, a gyógymód fontos 

eleme volt a gyógynövényes terápia. Kneipp 

alacsony gyógynövény-tartalmú főzeteket, 

krémeket, borogatásokat, fürdőket is fel-

használt páciensei kezelésére. Az „egysze-

rű” hideg-vizes fürdőzés mellett borogatá-

sok, gőzölések, stb. egyaránt alkalmazásra 

kerültek, így nem szükséges különösebb 

magyarázat, hogy miért kerültek be gyógy-

növénykönyvébe is (1-3. kép). 

 

 
1. kép. Részlet Sebastian Kneipp könyvéből – 

Mentha × piperita 

Fotó: Kapronczay Katalin 

 

Legismertebb, legtöbb kiadást meg-

ért könyvében (Meine Wasserkur) egy egész 

fejezetet szentelt a növényeknek (Apotheke - 

Heilmittel, illetve a magyar fordítás fejezet-

címe szerint: Gyógytár). A fejezet bevezető 

gondolata, hogy mennyire ellene van a titkos 

szereknek, amelyek csak arra jók, hogy a 

beteg kíváncsiságát felkeltsék, de választ 

nem kapnak a szerek mibenlétét illetően. „E 

szemrehányást ne tehesse nekem senki. … 



Farmakognóziai Hírek – XII. évf. 43. szám 

 

10 

 

kitárom gyógytárom fiókjait, hadd nézze és 

ízlelje meg mindenki még a legkisebb tea-

dobozt és olajüveget is. Minden gyógytárban 

drága pénz fekszik, az enyémben nincs sok 

ritkaság… majdnem összes teáim, kivonata-

im, olajaim, poraim … potomárú gyógyfü-

vekből erednek, melyeket a jóságos Úristen 

saját kertjében, a szabad mezőn, némelyeket 

a ház körül félreeső … helyeken növeszt, ,,,, 

melyek többnyire egy fillérbe sem kerülnek.” 

Könyvét a szegényeknek írta és ajánlotta, 

megnyugtatva mindenkit, hogy valamennyi 

javasolt gyógymódot és természetből vett 

szert saját magán próbálta ki.  

 

 
2. kép. Részlet Sebastian Kneipp könyvéből – 

Carlina acaulis, Gentiana lutea, Fragaria 

vesca 

Fotó: Kapronczay Katalin 

 

Terápiájában a külső gyógyítás (víz-

zel) és a belső kúra (gyógyszerekkel) har-

móniáját alkalmazta. A belső szerek „hatás-

mechanizmusát” három pontban foglalta 

össze: „benn az egészségtelen, beteg anya-

gokat felbontani, kivezetni, azután a szerve-

zetet erősíteni.” A mértékletességet minden-

ütt hangsúlyozza: mennyiségben és erősség-

ben: „a legenyhébb a legjobb”. Kétes, nem 

ismert hatású növényeket nem használt.  

A házi gyógyszertár tartalmát négy 

fő csoportban jelölte meg: tinktúrák, teasze-

rek, porok és olajok. Részletes utasítást ír a 

szerek tárolásával kapcsolatban (megfelelő 

tároló edény, pontos feliratozás, nagy rend 

és tisztaság!). Röviden tájékoztat a tinktú-

rák, teák, porok és olajok készítési módjáról.  

Ezt követi az általa használt növé-

nyek felsorolása, ismertetése (nevük alfabe-

tikus rendjében), aloétól a zsályáig, valóban 

a leghétköznapibb növényekről szól. Mód-

szere a praktikumon alapul, vagyis leírja, 

hogy milyen betegségek ellen, milyen for-

mában feldolgozva használhatóak. 

 

 
3. kép. Részlet Sebastian Kneipp könyvéből – 

Sambucus nigra 

Fotó: Kapronczay Katalin 

 

 A gyógymód sikerébe vetett biza-

lom, illetve a szerencsés gyógyulások híre 

azt eredményezte, hogy külön füzetként ki-

nyomtatva megjelent a gyógynövények ké-

pes albuma is, szintén több alkalommal. A 

hosszas szöveges leírásokat ebben a válto-

zatban már nem közli, a hangsúly a szép 

kivitelű, minden apró részletre kiterjedő 

illusztráción van (1-3. kép). Az 1890-ben 

kinyomtatott harmadik kiadás negyven ol-

dalnyi fametszetes illusztrációt tartalmaz, 

összesen 150 növény képével, amelyekhez 

rövid magyarázó szöveget is csatolt a kiadó. 

(Pflanzenatlas zu Seb. Kneipp’s Wasserkur. 

Kempten, Johannn Rösel, 1890.)  

 

 Kapronczay Katalin  
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Gyógyszerészettörténeti rendezvé-

nyek a múzeumok őszi fesztiválján 

 

Néhány éve a múzeumok és más kul-

turális közgyűjtemények nagyközönség 

számára szervezett rendezvényei gyarapod-

tak, és most már az őszi fesztivál keretében 

is igyekeznek a tudományos népszerűsítés 

eszközeivel, programjaival becsalogatni a 

hallgatóságot.  

A MNM Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum, Könyvtár és Levéltár ezúttal a 

gyógyszerészettörténet különböző témáival 

kapcsolódott a rendezvénysorozathoz, a 

helyszín az Orvostörténeti Könyvtár múlt-

idéző, hangulatos épülete volt.  

2017. október 26-án dr. Kapronczay 

Károly orvostörténész, történész, egyetemi 

tanár a gyógyszerészképzés múltjáról, a több 

száz éves folyamat állomásairól tartott elő-

adást. Az európai körképet felvillantó elő-

adás során a hallgatóság nyomon követhette 

a gyógyszerész szakma egyetemi szintű ok-

tatásának kialakulását, a szakterület elismert, 

önálló tudományággá válásának problémák-

tól sem mentes fejlődéstörténetét.  

November 2-án a könyveké volt a fő-

szerep: mégpedig a gyógyszerészet történe-

tének talán leglátványosabb kiadványai, a 

füveskönyvek, herbáriumok tartalmi és esz-

tétikai csodái hívták múltba néző kalando-

zásra a hallgatóságot.  

Dr. Kapronczay Katalin könyvtáros a 

herbáriumok illusztrációt állította a vizsgá-

lódás és a bemutatás középpontjába. Min-

denkit rabul ejt egy-egy több száz éves bo-

tanikai mű illusztrációinak szépsége, a csu-

pán fekete-fehér nyomatok rajzolata, a kézi 

festéssel színezett metszetek világa. De mit 

tudunk arról a hosszú és fáradságos folya-

matról, amíg az erdőn-mezőn élő növényről 

készült első vázlatos rajzból megszületnek 

ezek a lenyűgöző, és a tudományos igény-

nek is eleget tévő illusztrációk? Kik voltak 

azok a híres rajzolók, metszők, akik a 

nyomdák számára készítették a fametszetet, 

rézmetszetet, majd később a litográfiát? Kik 

voltak azok a tudós orvosok, botanikusok, 

természettudósok, akiket olyan kézügyes-

séggel áldott meg a sors, hogy saját maguk 

készítették könyveikhez az illusztrációt? 

Melyek azok a tartalmilag és küllemükben is 

különleges kiadványok, amelyek az orvoslás 

és a gyógyszerészet fejlődéstörténetének 

jelentős állomásai voltak? Ezekre a kérdé-

sekre keresett választ az előadás, látványos 

képanyaggal kísérve. A hallgatóságnak lehe-

tősége volt belelapozni néhány különösen 

szép herbáriumba is. 

Dr. Szabó Attila gyógyszerész a her-

báriumok tartalmi elemzésére vállalkozott. 

Előadása során ő is több száz év eredménye-

it tárta fel. Az összeállítás tisztelgés volt a 

reformáció félévezredes jubileuma alkalmá-

val, hiszen a „kálvinista Róma”, vagyis Deb-

recen híres orvos-botanikusairól, az ő herbá-

riumaikról beszélt; valamennyi szerző és 

mindannyi munka a magyar orvoslás-, bota-

nika-, és gyógyszerészettörténet fontos ál-

lomása. Ha a szerzőkről – Méliusz Juhász 

Péter, Földi János, Diószeghy Sámuel, Fa-

zekas Mihály – hallott is korábban a közön-

ség, a kötetek tartalmi elemzése bizonyára 

sok újdonságot tartogatott. Szabó Attila 

számos növényt kiválasztott a debreceniek 

műveiből és részletekbe menően ismertette 

azokat. Elmondott minden jellemzőt az adott 

növényről, és gyógyászati alkalmazásáról, a 

legrégibb időktől fogva a mai gyakorlatig. 

Rendkívül érdekes adalékokkal támasztotta 

alá a fitoterápia „halhatatlanságát” a gyógyí-

tásban, néhány elfeledettnek hitt növényi 

hatóanyag felbukkanásával a modern gyógy-

szerkészítményekben. A hallgatóság figyel-

mét olyan kuriózumokkal is igyekezett fel-

kelteni, hogy mi is volt az ún. kálvinista-

tapló, vagy az üröm hányféle alkoholos ital 

alapjául szolgál.  

 Reményeink szerint hasznos és kel-

lemes élményekkel gazdagodott a három 

előadás hallgatósága.  

 

 Kapronczay Katalin  
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Recept 
 

Borbálafüves lencsesaláta rántott 

téli fülőkével 
 

Hozzávalók: 
 

- 1 csésze apróra vágott, nyers borbálafű 

tőlevél  

- 1 csésze lencse (sós, babérleveles vízben 

megfőzve, levétől leszűrve) 

- 1 piros húsú, picit csípős paprika apróra 

kockázva 

- 50 g fetasajt apróra kockázva 

- Öntet: 1 narancs leve, kis kanál mustár, 

csipet kakukkfű, őrölt feketebors, pici víz, 1 

ek. olívaolaj 

 

A hozzávalókat összekeverjük, és 

köretként adhatjuk pl. a télen termő, gyógy-

hatású erdei gomba, a téli fülőke, rántott 

kalapjai mellé.  

 

A közönséges borbálafű (Barbarea 

vulgaris) enyhén csípős, picit kesernyés ízű 

saláta- és főzeléknövény, aminek C-vitamin-

, glikozinolát- (pl. glükobarbarin, szinigrin) 

és flavonoid-tartalmú levelei egész évben – 

még télen is – szedhetők. Csípős íze miatt 

téli tormának vagy téli zsázsának is nevezik; 

a borbálafű nevet pedig Szent Borbálára 

utalva kapta, aki az éhezőnek minden év-

szakban segített a bajban. A keresztesvirá-

gúak közé tartozó faj termeszthető, de táp-

dús, nedvesebb élőhelyeken vadon is terem, 

30-100 cm magas, kétéves vagy évelő nö-

vény. Jellegzetes csípős ízét glikozinolát-

tartalma adja, ami fertőtlenítő hatású, bakté-

riumok, gombák és vírusok ellen is hat. 

Napjainkban a kutatások főként rovarellenes 

hatásának vizsgálatára irányulnak. Étvágy-

gerjesztő, valamint sebgyógyító, sejtregene-

ráló hatású külsőleg és belsőleg is. 

 

Dénes Andrea  

Felhasznált irodalom a szerzőnél.  

 

 

 

 

Hírek 
 

4th International Conference and Exhibition 

on Natural Products, Medicinal Plants & 

Marine Drugs 

Róma, Olaszország 

2018. június 11-13.  
http://naturalproducts.pharmaceuticalconferences.com/ 

 

6th International Conference and Exhibition 

on Advances in Chromatography & HPLC 

Techniques 

Barcelona, Spanyolország 

2018. augusztus 02-03. 
https://hplc.conferenceseries.com/ 

 

8th World Congress on Chromatography 

Prága, Csehország 

2018. szeptember 13-14. 
https://chromatography.conferenceseries.com/ 

 

6th Global Summit on Plant Science 

Valencia, Spanyolország 

2018. október 29-30. 
http://plantscience.global-summit.com/  
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