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Gyógyszer Innováció 2018 
Konferencia – beszámoló 
 
A Gyógyszer Innováció 2018 

Konferencia a Magyar Kísérletes és Klinikai 
Farmakológiai Társaság (MFT), az MBKE 
Gyógyszerbiokémiai Szakosztálya és a 
Pharmaceutical Medicine munkacsoport 
szervezésében került megrendezésre április 
9-11. között egy Velencei-tó partján lévő 
szálloda konferenciatermében. A 
rendezvény lehetővé tette, hogy a 
farmakológia területén dolgozó egyetemi, 
akadémiai és gyógyszeripari kutatók minél 
jobban megismerhessék egymás speciális 
gyógyszerkutatási módszereit, a legújabb 
gyógyszerfejlesztési-stratégia irányait. 

Továbbá lehetőség nyílt kapcsolatépítésre, 
kollaborációs lehetőségek kialakítására. A 
rendezvényen négy plenáris előadás, hét 
tematikus szekció és két poszterszekció 
keretein belül kerültek bemutatásra a 
tudományos kutatómunkák eredményei. 
Jelenleg a gyógyszerfejlesztések 
középpontjában az Alzheimer-kór, a 
skizofrénia és a kardiovaszkuláris 
betegségek, valamit a gyulladással járó 
kórképek állnak. A Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karát a 
Farmakognóziai Intézet Illóolaj kutató-
csoportjának néhány tagja (Dr. Horváth 
Györgyi egy. docens, Balázs Viktória Lilla 
PhD hallgató, dr. Csikós Eszter PhD 
hallgató, 1. kép) és a Gyógyszerészi 
Biotechnológiai Intézet egyetemi docense, 
Dr. Kvell Krisztián képviselte.  

 

 
1. kép. A gálavacsorán  

 

A kollégák három poszter-
prezentációt mutattak be saját kutatási 
területükhöz kapcsolódóan, amelyeket a 
gyógyszerfejlesztők nagy érdeklődéssel 
fogadtak. 

 

Balázs Viktória Lilla,  
Dr. Horváth Györgyi 
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Muskátlik Dél-Afrikából − csupán 
dísznövények? 

 
A Dél-Afrikában honos muskátli 

(Pelargonium) nemzetség képviselőivel 
hazánkban elsősorban dísznövényként 
találkozunk. Azonban Afrikában számos 
muskátli fajt alkalmaznak a hagyományos 
gyógyászatban. A legtöbb faj, így a P. 
antidysentericum, P. grossularioides, P. 
reniforme és P. sidoides gyökértörzsének 
főzetét hasmenés, vérhas (dizentéria) és 
különböző lázas állapotok kezelésére 
használják. Ezen felül a P. grossularioides 
és P. myrrhifolium szárát és gyökértörzsét 
menstruációs panaszok esetén alkalmazzák; 
a P. sidoides rizómáját pedig tuberkulózis, 
köhögés és szúró mellkasi fájdalom 
kezelésére is. A P. graveolens illóolajának 
diabétesz-ellenes hatását állatkísérletekben 
is igazolták. 

 

 
 

 
1-2. kép. Pelargonium sidoides habitus és 

gyökértörzs (Fotó: 
https://www.selectseeds.com/Products/geranium_ 

sidoides_plants.aspx és https://www.my-
cme.de/review/acute-respiratory-tract-infections-adults-

children/index.html#!page=course/eps-7630-in-the-front-
line-of-therapy) 

 
Az utóbbi évtizedekben kiemelkedő 

figyelmet fordítottak a dél-afrikai muskátli 
(P. sidoides, 1. kép) teljeskörű vizsgálatára. 

A gyökértörzsből (2. kép) fenol-
karbonsavakat, tanninokat, flavonoidokat és 
kumarinokat izoláltak, utóbbiak jellegzetes 
képviselője az umckalin, a P. sidoides egyik 
markervegyülete. Igazolták a gyökér(törzs) 
kivonatának antibakteriális, valamint 
immunmoduláns hatását. A gyökér etanolos 
kivonatát (EPs® 7630) számos (randomizált, 
placebo-kontrollos, kettős-vak) klinikai 
vizsgálatban hatékonynak találták akut 
hörghurut (bronchitis), valamint torok- és 
mandulagyulladás (tonsillopharyngitis) 
kezelésében. Az antibakteriális és antivirális 
hatást a galluszsavval és egyéb fenolos 
komponensekkel, míg az immunmoduláns 
hatást a fenolos vegyületek és kumarinok 
együttes jelenlétével hozzák összefüggésbe. 
A kivonat citoprotektív hatása révén 
védelmet biztosít a vírusok okozta 
sejtpusztulás ellen; fokozza a neutrofil 
granulociták antimikrobás peptidjeinek 
termelését, valamint a fagocitózist. 
Meggátolja a baktériumok kitapadását az 
epithel sejtekre, továbbá fokozza a felső 
légutakat bélelő csillók mozgását, ami 
elősegíti a letapadt nyák ürülését felső légúti 
fertőzések esetén. A kivonat alkalmazása 
biztonságosnak tekinthető, és nem ismert 
interakció véralvadásgátló szerekkel, mivel 
a dél-afrikai muskátliban előforduló 
kumarinszármazékok nem rendelkeznek 
antikoaguláns hatással. 

A dél-afrikai muskátli iránti 
megnövekedett igény a természetes 
élőhelyeken előforduló növények túlzott 
mértékű, gyakran illegális gyűjtéséhez 
vezetett, ami indokolttá teszi a termesztésbe 
vonást, illetve biotechnológiai módszerek 
alkalmazását. Az eddigi tapasztalatok szerint 
az üvegházban nevelt P. sidoides növények 
umckalin-koncentrációja, antimikrobás és 
antioxidáns hatása hasonló a természetes 
állományokban élő egyedekéhez. 
Ígéretesnek tűnnek a hairy root kultúrák is, 
amelyek képesek a kívánt bioaktív 
hatóanyagok termelésére. 

     
   Dr. Farkas Ágnes 

 
Felhasznált irodalom a szerzőnél.  
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Kínai gyógynövények hazánkban 
2. rész 

Anemarrhena asphodeloides 
- zhi mu 

 
Az Anemarrhena asphodeloides Bge. 

(magyar neve egyelőre nincs, kínai neve: zhi 
mu) a spárgafélék családjába (Asparagaceae; 
korábban Liliaceae; újabban önálló 
családként is említik: Anemarrhenaceae) 
tartozó évelő lágyszárú. Észak-Kínában 
honos, de előfordul Kína más részein, 
Mongóliában, Koreában és Japánban is. Az 
erősebb hideget nem tűri, de Kína egyes 
részein termesztésbe fogták. A növényből 
származó drog botanikai neve: 
Anemarrhenae asphodeloides rhizoma; 
gyógyszerkönyvi neve: Anemarrhenae 
rhizoma, magyar neve: anemarréna 
gyökértörzs (1. kép). A TCM-ban főleg 
lázcsillapítóként, nyugtatóként, vizelet-
hajtóként és erősítőként alkalmazzák. 

 

 
1. kép. Anemarrhenae rhizoma 

 
Kemotaxonómiai szempontból jellemző 

a spirosztán-típusú szteroid szaponinok 
előfordulása, így a drog – a Smilax fajok 
mellett – jelentős szteroidforrás. A 
gyökértörzsben jelentősebb mennyiségben 
találhatók a szarszaszapogenin és a 
markogenin glikozidjai, főképpen jellemző 
rá a timoszaponinok nagyobb mennyisége.  

Közülük is jelentős farmakológiai 
aktivitást igazoltak a timoszaponin-AIII 
glikoziddal végzett in vitro tesztek. Ezen 
hatóanyag citotoxikus, apoptotikus hatását 
HeLa sejteken igazolták. A timoszaponin-
AIII mellett a cAMP-foszfodieszteráz 
aktivitását gátló norlignánok (hinokirezinol 
és oxi-hinokirezinol) is potenciális 
tumorellenes, gyulladáscsökkentő és 
véralvadásgátló hatásúak.  

Az anemarréna gyökértörzs rákellenes 
hatásán kívül a legtöbb kísérletben a 
diabétesz-ellenes hatását tesztelték. 
Egérmodellben tanulmányozták a drog 
hatását 2-es típusú diabétesz esetén. A 
rizóma vizes kivonata per os csökkentette a 
vércukorszintet és a szérum inzulinszintjét 
is. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy 
az anemarréna diabétesz elleni hatása a 
csökkent inzulin-rezisztenciának 
köszönhető. A hatásért felelős fő 
komponensnek a mangiferint és glikozidját 
tartják. Diabétesz esetén tünetként 
jelentkezik a magasabb vércukorszint miatti 
csökkent nyálelválasztás. Az anemarréna 
gyökértörzs forró vizes kivonata serkentette 
a nyálelválasztást streptozocin-indukálta 
diabéteszes egerekben, valamint dózisfüggő 
módon növelte a nyál fehérjetartalmát. A 
nyálelválasztás fokozódásáért elsősorban a 
kivonat timoszaponin-AIII-tartalma volt 
felelős.  

Mindemellett kiemelnénk, hogy további, 
kellő mennyiségű klinikai megfigyelés és 
hatásigazolás szükséges még ahhoz, hogy 
Európai Gyógyszerkönybe való felvétele 
egyértelművé váljon.     

     
 Prof. Dr. Szabó László Gy.,  

Dr. Farkas Ágnes 
 

Felhasznált irodalom a szerzőknél. 
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Illóolajok és aromaterápia 
31. rész 

A mandarinolaj 
 

 
1. kép. Citrus reticulata gyümölcs (Fotó: 

https://pxhere.com/en/photo/976083) 
 

A mandarin (Citrus reticulata Blanco) 
Délkelet-Ázsiában, elsősorban Kínában és a 
Fülöp-szigeteken őshonos citrusféle, Európába 
csak a XIX. század elején jutott el. Ma Európa 
és Amerika szubtrópusi országaiban 
ültetvényes kultúrákban termesztik. 

A rutafélék (Rutaceae) családjába 
tartozik, a leginkább télálló citrusféle. 
Kistermetű, sötét, örökzöld, tömött lombozatú 
fa. Törzse vastag, ágai tövisesek. Kicsi, 
bőrnemű levelei széles lándzsásak, 
elliptikusak. Kis, fehér, illatos virágai a 
levelek hónaljában nyílnak, magányosan vagy 
kevés virágú fürtökben. A fajtafüggően 4-10 
cm átmérőjű termések alakja lapított, a 
könnyen leváló, vékony héjukban (exo- és 
mezokarpium) sok illóolajtartalmú sejt 
található. Húsa édes, általában sok magot 
tartalmaz, bár vannak mag nélküli fajták is. A 
mandarin termése éretten világos vagy sötét 
narancssárga, sárgászöld foltokkal. A vöröses 
fajtákat tangerine néven emlegetik. 

Gyümölcsét frissen fogyasztják, de 
konzervet, cukrozott gyümölcsöt, likőrt és 
lekvárt is készítenek belőle. C-vitamin-
tartalma kisebb, mint a többi citrusfélének. 
Héját frissen vagy szárítva ízesítőként 
használják. Szárított zöld héját a hagyományos 
kínai orvoslás többek között mellkasi 
fájdalmak és gyomorpanaszok ellen 
alkalmazza, az ajurvédikus gyógyászatban is 
megjelenik. Illóolaját az édes-, likőr- és 
illatszeripar is használja, az aromaterápiában 
nyugtató, relaxáló keverékek alkotója. 

Kínában bőséget és jó szerencsét 
jelképez, ott és Japánban is az újévi, több más 
országban (Kanadában, az Egyesült 

Államokban és Oroszországban) a karácsonyi 
tradíciók része. 

Az Európai Gyógyszerkönyvben a 
mandarin epi- és mezokarpiuma (Citri 
reticulatae epicarpium et mesocarpium), 
valamint a friss termés héjából mechanikai 
eljárással, melegítés nélkül nyert illóolaja 
(Citri reticulatae aetheroleum) hivatalos. A 
jellegzetes szagú illóolaj zöldes, sárgás vagy 
vöröses narancsszínű folyadék, amely kéken 
fluoreszkál. 

Az illóolaj gyógyszerkönyvben 
meghatározott összetétele: limonén (65-75%), 
γ-terpinén (16-22%), α-terpinén, β-mircén, β-
pinén, p-cimol, metil-N-metilantranilát, 
szabinén; ezeken felül α-pinén és egyéb kis 
mennyiségben jelen levő komponensek. 

Felhasználás: A mandarin emésztési 
panaszok ellen, étvágyjavítóként használható, 
bár bizonyítékok hiánya miatt nem része a 
fitoterápiának. Ízjavítóként is alkalmazható. 

Antimikrobás hatását néhány gomba 
és baktérium ellen bizonyították in vitro, ezen 
kívül moszkitóellenes tulajdonságát is 
kimutatták. Egy vizsgálatban a mandarinolaj 
gátló hatást mutatott kissejtes tüdőkarcinóma 
ellen egérben, egy másik tanulmányban 
tüdőfibrózist megelőző hatását írták le 
patkányban. A mandarinolajjal klinikai 
vizsgálatokat nem végeztek. 

Adagolás: Külsőleg alkalmazható, de 
a tömény illóolaj használata nem ajánlott. 

Mellékhatások, ellenjavallatok: A 
mandarinolaj a többi citrusféle illóolajaihoz 
hasonlóan tartalmazhat a préselés során a 
terméshéjból az illóolajba jutott 
furanokumarinokat, így fényérzékenyítő 
hatása lehet. Oxidálódva bőrszenzitizációt 
okozhat. Ajánlott színültig töltött, légmentesen 
záródó sötét edényben, hűtve tárolni. 

Állatkísérletek eredményei alapján 
használata várandósság esetén nem tekinthető 
kockázatosnak. Karcinogén vagy genotoxikus 
hatására nincs bizonyíték. 

 
Dr. Csikós Eszter 

 

 
Sorozatunk folytatódik… 
Felhasznált irodalom a szerzőnél.  
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A tökéletes patikai kert 
 

A tudatosan tervezett, telepített 
gyógynövénykertek kezdetei természetesen 
a kolostorkertekhez nyúlnak vissza. Az idő 
haladtával nemhogy csökkent volna 
jelentőségük, hanem mindinkább 
tökéletesedett a botanika és az orvoslás 
tudományának fejlődését követve. A jeles 
orvos-botanikusok, magasabb tudással 
rendelkező patikusok sorra jelentették meg 
ezzel foglalkozó könyveiket, az 
összeállításokkal segítve nem csupán a 
szakembereket, de az érdeklődő laikusokat 
is. Az összeállítások szerzői között találjuk a 
híres botanikus kertek – az oktatást lehetővé 
tevő egyetemi-, illetőleg a nagyúri botanikus 
kertek – létrehozóit, szellemi gondozóit, 
szervezőit.  

Ulmban jelent meg 1836-ban – a 
címlap tanúsága szerint többedik kiadásban 
– Friedrich Gottlieb Dietrich-nek (1. kép), a 
botanika professzorának, az eisenachi 
botanikus kert igazgatójának Der 
vollständige Apotheker-Garten… (2. kép) 
című munkája. A kissé hosszúra nyúlt a cím: 
„Útmutatás patikusoknak, orvosoknak, kert-
tulajdonosoknak a Németországban honos 
növények neveléséről és ezáltal a 
kertművészet jelentős javításáról. Igen 
hasznos kézikönyv patikusoknak, 
orvosoknak, növénygyűjtőknek és 
kerttulajdonosoknak.” 

 

 
1. kép. Friedrich Gottlieb Dietrich portréja 

 
Az előszó tartalmazza a kert 

létrehozásának, megtervezésének 
legfontosabb szabályait, amelyek annyira 
észszerűek, hogy némi szarkazmussal 

közhelyesnek is nevezhetjük. Mindenek 
előtt leszögezi, hogy az orvosi-
gyógyszerészi botanika merőben másfajta 
ismereteket igényel, mint a hétköznapi 
haszonnövény- vagy dísznövénykertészet. 
Alapvető szabály – a növénytermesztés 
minden más területéhez hasonlóan –, hogy a 
növényeket természetes környezetükben kell 
megismerni, mielőtt elkezdjük a kert 
telepítését, a növények ültetését, stb. Fontos 
a talaj jellegének, minőségének 
meghatározása (száraz, agyagos, homokos, 
esetleg vízpart közelében nedvesebb, stb.). 
További lényeges feltétel a klíma, hiszen 
nem biztos, hogy Németország minden 
vidékén kedvező az éghajlat a termeszteni 
kívánt növénynek. Csak ezek ismeretében 
lehet eredményesen létrehozni az orvosi 
kerteket. 

 

 
2. kép. A Der vollständige Apotheker-

Garten címlapja 
 

A továbbiakban azonban már a 
gyakorlott orvos-botanikus tanácsait, 
útmutatásait olvashatjuk. Fontos 
megállapítással kezd, amikor leszögezi, 
hogy a tudatosan tervezett orvosi kertek 
létrehozásához nem elegendő a korábbi 
tanulmányokra alapozott botanikai tudás. 
Tény, hogy az orvos, a patikus ismeri a régi 
gyógyszerkönyvekben szereplő növényeket, 
de tudomásul kell venni, hogy az idő 
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múltával a régóta használt növények helyett 
megismertek olyanokat, amelyek hatása 
jobb, a gyógyításban eredményesebb. Ezért 
azokat kell termeszteni, alapanyagul 
felhasználni, sőt tanácsos lenne a 
gyógyszerkönyvek előírásait is ennek 
nyomán korszerűsíteni. Ez a megállapítása 
összhangban van a korabeli 
gyógyszerkönyv-modernizálási törekvések-
kel.  

A tudományos botanika 
fejlődéstörténetében folyamatos problémát 
jelentett a rendszerezés, a mesterségesen 
kialakított, vagy a természet valóságát 
követő, tükröző rendszertan kidolgozása, 
alkalmazása. Dietrich jeles kortársa, 
Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (3. 
kép) (1793-1879) természetes növény-
rendszertanát követte munkájában. Bár a 
növényleírásokat német nevük betűrendjét 
követve találjuk meg, az egyes szócikkeken 
belül megismerjük a rendszertani 
hovatartozást is. A szócikkek szövege rövid, 
lényegre törő, de mégis minden fontos 
információt tartalmaz. Sajnos illusztrációt 
nem csatolt a szerző a növények 
bemutatásához. A kötet fontos kiegészítője a 
latin növénynevek mutatója.  

 

 
3. kép. Heinrich Gottlieb Ludwig 

Reichenbach portréja 
 

A kiadvány tartalmi értéke mellett 
legalább annyira érdekes a két német 
természettudós munkássága, akiknek a kötet 
létrejöttét köszönheti az utókor. 

Friedrich Gottlieb Dietrich 1765-ben 
(más források szerint 1768-ban) született 
Ziegenhainban, családja több generáción át 

kapcsolódott a természettudományok 
műveléséhez, mindenekelőtt a botanikához. 
Ő maga a weimari herceg botanikus 
kertjében kezdte el botanikusi pályafutását 
1782-ben, mint az udvari botanikus kert 
kertésze. Jénában ismerkedett meg a 
természettudományok iránt igen nagy 
érdeklődést tanúsító Johann Wolfgang 
Goethevel, majd 1785-ben egy utazásra is 
elkísérhette Karlsbadba és a Fichtelgebirgbe. 
Utóbbi terület nem csupán gyógyító értékű 
klímájáról nevezetes, de különleges faunája 
és flórája révén is. Goethe ezt követően még 
két alkalommal tért ide vissza, éppen a 
természeti ritkaságok tanulmányozása miatt. 
Az 1785-ös utazás Dietrich számára döntő 
jelentőségű volt, mert nemcsak a 
költőfejedelem rokonszenvét, de 
támogatását is elnyerte, aki ezután 
gimnáziumi tanulmányai költségeit fedezte, 
majd közbenjárt érdekében a weimari 
hercegnél. A hercegi mecenatúra tette 
Dietrich számára lehetővé a jénai egyetemi 
tanulmányokat, a botanika tudományos 
szintű elsajátítását. Egészen 1801-ig 
irányította a weimari hercegi botanikus 
kertet és Goethevel való tudományos 
együttműködése is folyamatos volt. Jelentős 
szerepe volt Goethe: Metamorphose der 
Pflanzen c. különleges munkájának 
megírásában.  

A wilhelmstahli botanikus kertnek 
1801-ben, az eisenachi karthauziak 
botanikus kertjének pedig 1802-ben lett 
igazgatója. A kolostorkert megújulását, 
európai hírnevét Dietrich alapozta meg. 
Különleges növényeket telepítve, tudatosan 
megtervezett nyilvános botanikus kertet 
hozott létre, megnyitotta a kert kapuit az 
érdeklődő nagyközönség előtt, sőt a 
botanikai oktatás számára is lehetőséget 
teremtett. Hasonlóan kimagasló kertépítő 
munkát végzett Wilhelmstahlban, ahol 
Johann Georg Sckell udvari főkertésszel 
együttműködve újította meg a kert flóráját, a 
természetben gyűjtött magvakkal, 
szaporításra alkalmas hajtásokkal, 
dugványokkal gazdagította az állományt.  

Doktori címét 1807-ben szerezte meg 
a jénai egyetemen, ezután nevezték ki a 
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botanika professzorává. Nyomtatásban 
megjelent tudományos művei az 1800-as 
évek első felében láttak napvilágot. 
Legnagyobb terjedelmű, tízkötetes kertészeti 
és botanika lexikonját először 1802 és 1810 
között nyomtatták ki. Műveinek jelentős 
része a kertépítéshez, kertkultúrához 
kapcsolódik.  

Számos tudományos társaság, így a 
Regensburgische Botanische Gesellschaft, a 
Gesellschaft Naturforschender Freunde zu 
Berlin, a Leipziger Ökonomische Sozietät 
tagja volt. A nemzetközi botanikai név index 
(IPNI) 220 növény, (köztük 56, a gólyaorr-
félékhez tartozó) leírásánál közli Dietrich 
nevét, mint az első leíróét. Dietrich 1850 
januárjában halt meg Eisenachban.  

A Dietrich által alkalmazott 
növényrendszertan létrehozója Heinrich 
Gottlieb Ludwig Reichenbach a botanika 
mellett a zoológiában és az orvoslásban is 
kimagaslót alkotott. Orvosi diplomáját a 
lipcsei egyetemen szerezte meg, átfogó 
természettudományos kutatásai mellett 
mindvégig gyakorolta orvos-sebészi 
hivatását is. 1818-tól oktatott a lipcsei 
egyetemen, majd a drezdai orvos-sebészi 
akadémia professzoraként tanított egészen 
1862-ig, az intézmény feloszlatásáig. A 
drezdai természettudományi múzeum és a 
drezdai botanikus kert alapítója volt. 
Botanikai és állattani műveihez saját maga 
készítette az illusztrációkat. Handbuch des 
natürlichen Pflanzensystems c. munkáját 
1837-ben jelentette meg, az osztályozás 
(osztály, rend, család) alapjául a virágzatot 
tekintette.  

Dietrich fentiekben ismertetett, 326 
oldal terjedelmű, gyakorlati kézikönyvnek 
szánt munkája értékes olvasmány az orvosi 
kertek története iránt érdeklődő mai kutató 
számára is, hacsak nem riad vissza a gót-
betűs német szöveg olvasásától.  

 
Dr. Kapronczay Katalin 

 
Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

 
 
 

Gyógynövények napja Varsányban 
 
A gyógynövények évszázadok óta jelen 

vannak az emberek életében. Termesztésük, 
gyűjtésük, feldolgozásuk, tárolásuk és helyes 
felhasználásuk azonban folyamatos tanulást, 
tudást igényel. Hiszem, hogy azok, akik egyszer 
megízlelik, megtapasztalják jótékony hatásukat, 
biztosan fogják használni. 

2014-ben fogalmazódott meg bennünk, 
hogy a zöldség- és gyümölcstermesztésen túl 
gyógynövények termesztésével is 
foglalkozzunk. Mindennek alapját az egészséges 
táplálkozás igénye és az önellátásra való 
törekvés határozta meg.  

Fontosnak tartjuk, hogy a kialakított 
kertben tovább növeljük a gyógy- és 
fűszernövények számát, természetesen ügyelve a 
fajták kiválasztására és figyelembe véve a 
varsányi konyha által támasztott igényeket, 
hiszen elsődleges felhasználói a termékeknek. 
Arra törekszünk, hogy a közvetlen 
környezetünkben (falvainkban), majd egyre 
szélesebb körben tegyük ismertté a varsányi 
gyógy- és fűszernövénykertet.  

2017-ben „szedd magad” akciót 
hirdettünk, amelyre igen sokan ellátogattak.  

Kiemelten kezeljük a folyamatos 
tanulást, a gyógy- és fűszernövények 
hatékonyságának megismerését, a jó gyakorlatok 
terjesztését. Ezért is szerveztünk 2017. 
novemberében gyógynövény-napokat, 
amelyekre az erdélyi testvértelepülésünkről 
Homoródkarácsonyfalváról és a környékbeli 
falvakból érkezett termesztőket hívtuk meg.   

A Varsányban megrendezett 
gyógynövényes napon kiváló szakemberektől 
sok új információt hallottunk. Köszönjük Dr. 
Papp Nórának és Dr. Bencsik Tímeának (Pécsi 
Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet), Dr. 
Vadászi-Bakó Eszter gyógyszerésznek, Dr. 
Cseke Árkosi Katalinnak (Erdély, 
Székelyudvarhely) és Miklósi Ildikónak (Erdély) 
a nagyon sok ismeretet tartalmazó, színvonalas 
előadásokat.  

Nem utolsó sorban köszönjük azt a 
kedves és jóhangulatú napot, amit teremtettek 
számunkra.  

Köszönöm Benedek Enikő tiszteletes 
asszonynak (Homoródkarácsonyfalva) a 
szervezést, mert nélküle ennyi kiváló szakember 
nem jött volna össze. 

Kanyó Judit 
Varsány község polgármestere  
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Különleges színtestek szerepe 
gyógyászati hatóanyagok 

előállításában 
 
A különböző növényi színtestek (más 

néven plasztiszok) nevének említése 
kapcsán elsősorban a zöld színtestekre, és a 
bennük a fotoszintézis során képződő 
szerves anyagokra és felszabaduló oxigénre 
gondolunk. Ezek valóban elengedhetetlenül 
fontosak a földi élet szempontjából, azonban 
lényeges kiemelni, hogy a színtestek 
emellett számos, a gyógyászat vagy 
egészségmegőrzés szempontjából hasznos 
vegyület előállításában is részt vesznek. 
Ilyen anyagok például a többszörösen 
telítetlen zsírsavak, bizonyos esszenciális 
aminosavak és alkaloidok, a 
szervezetünkben az A-vitamin 
előanyagaként szolgáló és/vagy antioxidáns 
tulajdonságú karotinoidok, bizonyos 
terpenoidok (például a monoterpén 
illóolajszármazékok, olyan fontos 
diterpének, mint a ginkgolidok és a 
paclitaxel), terpenofenol származékok 
(tetrahidrokannabinol), különböző 
tetrapirrolok (klorofillok, fikobilinek), B1, 
B2, B3, B9, E és K1 vitaminok, továbbá a 
fenil-propán származékok, köztük a 
kumarinok, antociánok és lignánok. Fontos 
kiemelni, hogy sok esetben ezen vegyületek 
szintézisének csak egy kis része zajlik a 
színtestekben, illetve a bonyolult alapváznak 
csak bizonyos részletei képződnek ebben a 
sejtszervecskében. A komponensek 
előállításában, szállításában és 
felhalmozásában számos sejtalkotó 
szigorúan szabályozott együttműködésére 
van szükség. 

A faanyag (lignin) után a tanninok 
(azaz cserzőanyagok) alkotják a legjelen-

tősebb fenolos vegyületcsoportot a termé-
szetben. Ezek az ellágsav-, galluszsav-, 
illetve katechin-polimerek a szárazföldi 
növényekben széles körben elterjedtek, és 
feltehetően a növényevőkkel és 
patogénekkel, valamint az UV-sugárzással 
szembeni védekezésben van szerepük. A 
fehérjéket összekapcsolják és kicsapják, így 
például a nyálkahártya vagy sebek felszínén 
egy vékony védőhártyát hoznak létre, ennek 
köszönhetően antibakteriális hatásuk lehet, 
emellett vérzéscsillapítóként is 
használhatók, elsősorban külsőleg. (Belsőleg 
ugyanis a fehérjék felszívódását is 
akadályozzák, így fehérjehiányos állapothoz 
vezetnek a túl sok, magas cseranyagtartalmú 
levelet fogyasztó növényevőkben.) 
Találkozhatunk velük a mindennapok során 
is: a teacserje (Camellia sinensis) 
levélfőzeteiben a teavíz tetején található 
hártyaszerű bevonatban; a szőlő (Vitis 
vinifera) terméskocsányában és bogyójában, 
és így a különféle borokban, de különösen a 
magas cseranyag-tartalmú tölgyfahordókban 
utóérlelt (barrikolt) vörösborokban (1. kép); 
valamint a cserszömörcés (Cotinus 
coggygria) szájvízben. Utóbbit egyrészt a 
különféle fogíny- és szájgyulladások, 
vérzékeny íny, foglazulás, valamint 
torokgyulladás kezelésére használják 
öblögetőként, de a cserszömörcés ülőfürdő 
vérző aranyér esetén is javasolt. A 
cseranyagok nyálkahártya-összehúzó, ún. 
adsztringens hatását bizonyára sokan 
tapasztalták a tanninban gazdag vörösborok 
száraz utóízében. Fontos megemlíteni még, 
hogy az emberiség a gyógyászaton kívül 
évezredek óta ismeri és használja a 
cseranyagokat, elsősorban az állatbőrök 
kikészítése során azok tartósítására, a 
bőrcserzésre. A magas cseranyagtartalmú 
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cserzőnövények emellett sok esetben szép 
színt is adhatnak a bőrnek. 
 

 
1. kép. Bortermő szőlő (Vitis vinifera L.) 
termései és kocsányai, valamint a belőlük 

készülő vörösbor. 
(Fotó: Solymosi Katalin) 

 
Mindezek ellenére a cseranyagok sejten 
belüli szintéziséről keveset tudtunk. 
Építőköveikről (mint az epikatechin) úgy 
vélik, hogy azok az endoplazmatikus 
retikulum citoplazma felőli oldalán 
szintetizálódnak, azonban számos korábbi 
adat (Dános Béla és munkatársainak adatai 
különböző som – Cornus spp. – fajokról), és 
a legújabb felfedezések is arra utalnak, hogy 
a kondenzált cseranyagok (más néven 
proantocianidinek) szintézisének bizonyos 
lépései, az építőkövek polimerizációja a 
növényi színtestekhez köthetők. Ehhez 
kapcsolódóan a szőlőben, valamint számos 
más magasabbrendű növényben 
megfigyeltünk egy különleges növényi 
színtestet, az úgynevezett tannoplasztiszt (2. 
kép), amely zöld színtestből fejlődik, de 
belsejében nagy számban halmozódnak fel 
kisméretű (kb. 30 nm átmérőjű) membrán-
vezikulumok, a tannoszómák. Utóbbiak 
belsejében találhatók a cseranyagok és itt 
kezdődik meg kondenzációjuk. A 
tannoszómák ezután kisebb-nagyobb 

csoportba rendeződve, egy közös 
membránnal körbevéve leválnak a 
színtestről, és a citoplazmán keresztül a 
vakuólumba szállítódnak, ahol 
felhalmozódnak és hosszútávon 
raktározódnak. 
 

 
2. kép. A speciális színtest (tannoplasztisz) és 
a benne található tannoszómák modellje (Jean-

Marc Brillouet ábrája; Solymosi Katalin 
fordítása, átszerkesztése) 

 
A fentiek alapján elmondható, hogy a 
színtesteknek a kondenzált cseranyagok 
előállításában – elsősorban a 
polimerizációjában – is kiemelkedő 
szerepük van, és hogy a növényi másodlagos 
anyagcseretermékek szintézisének 
szerteágazó útvonalai a mai napig még 
számos tisztázandó kérdést tartogatnak 
számunkra. 
 

Dr. Solymosi Katalin 
 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 
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Látogatás Bükkösdön a  
Natura Con Te vállalkozásnál 

 
A pécsi „Ipari gyógynövény 

feldolgozási terepgyakorlatok” című kurzus 
keretein belül szeretnénk megismertetni a 
gyógyszerészhallgatókat néhány Pécs 
környékén működő, gyógynövények feldol-
gozásával foglalkozó vállalkozás minden-
napjaival. A Farmakognóziai Hírek XII. évf. 
41. számában már beszámoltunk a Mecsek 
Drog Kft-nél (5-7. oldal) és az Arura Illóolaj 
Manufaktúránál (10-11. oldal) tett 
látogatásunkról, akiknek ismételten 
köszönjük, hogy az idei évben is vendégül 
láttak bennünket. Új helyszínünkön, a 
bükkösdi Natura Con Te natúrkoz-
metikumokat előállító kisvállalkozásnál 
2018. február 14-én tett látogatásról készült 
összeállítás Gombor Boglárka, Laman 
Brigitta, Mihalovits Fanni, Nemes Anita, 
Paczolai Péter László, Pálfi Lili, Papp Tibor, 
Simonicsová Dóra, Vadócz Milán és Varga 
Réka beszámoló dolgozatából készült. 
 

„Egy borús szerda délután indultunk 
el a kurzus első állomására a Pécstől kb. 30 
km-re fekvő Bükkösdre. Egy földútról 
megközelíthető, a természet által körülölelt 
házikó előtt Hudson Szandra fogadott 
minket, aki egyszemélyes kis 
manufaktúrájában natúrkozmetikumok 
készítésével foglalkozik. A lenyűgöző 
szobába való belépéskor megkönnyebbülve 
tapasztaltuk, hogy a kis házikó hőmérséklete 
a kinti többszöröse. A szoba egyszerre volt 
káprázatos a szemnek és nyugtató a 
léleknek: egy óriási kandalló, fehér falak, fa 
gerendák és a konyhában tűzpiros csempék, 
amelyek az amúgy régimódi teret egyből 
modernné varázsolták.  

A házban a kandalló köré gyűlve 
kezdte mesélni nekünk Szandra, hogyan 
jutott el vállalkozása elindításához és a 
natúrkozmetikumok készítéséhez (1. kép). A 
saját manufaktúra üzemeltetéséhez hosszú és 
rögös út vezetett az ipari engedélyezési 
kérelmeken, az ÁNTSZ rendszeres higiéniai 
szemléjén, az anyagi tőke szerzésén, a 
szükséges képzések elvégzésén keresztül.  

 
1. kép. A műhelyben (Fotó: Papp Nóra) 

 
A történet kb. 10 évvel ezelőttre 

nyúlik vissza, amikor kismamaként 
szembesült azzal, hogy a babák bőre milyen 
érzékeny. Úgy gondolta, hogy mindenből 
a legjobbat szeretné biztosítani gyermeke 
számára, olyan termékeket keresett, amelyek 
sem illat-, sem színezőanyagot nem 
tartalmaznak. Az akkori piacon fellelhető 
termékek mind túl drágának bizonyultak. 
Ekkor kezdett el kipróbálni különböző 
recepteket a baba-klubos barátnői 
társaságával. A „habpartikon” közös 
szórakozássá vált a sheavaj turmix géppel 
történő habosítása, amit mandula- és 
ligetszépeolajjal varázsoltak még 
kenhetőbbé. A sheavaj az afrikai karité fa 
(Vitellaria paradoxa) diószerű terméséből 
előállított, zsírokban és vitaminokban 
gazdag sárgásfehér színű produktum. Ezt a 
terméket tradicionálisan nők készítették, a 
dió ledarálásából nyert őrlemény 
felfőzésével és az így nyert zsiradék 
leszűrésével.  

A kezdeti sikerek után Szandra sorra 
gyártotta a termékeket, elkezdett további 
receptekkel kísérletezni. Azonban ekkor jött 
egy váratlan fordulat: az egyik barátnőjénél 
allergiás tünetek léptek fel. Ezért döntött 
úgy, hogy ha ezzel szeretne foglalkozni, 
tovább kell képeznie magát. 2012-ben 
elvégzett néhány, natúrkozmetikumok 
készítésével foglalkozó tanfolyamot. Részt 
vett a Munkaügyi Központ által szervezett, 
vállalkozóvá válást segítő Önindító 
elnevezésű képzésen, ahol sikeresen nyújtott 
be tőketámogatási pályázatot. Ebből 
indította el a Natura Con Te nevet viselő 
vállalkozását. Szandra férje vegyész, így 
szerencsére ő is tud segíteni a munkában. 
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A kozmetikumok készítését hosszas kutatások 
előzték meg a megfelelő  alapanyagok után. 
Első lépésként felkérte az ÁNTSZ-t egy 
előzetes szemlére, ők mindent rendben 
találtak. Ezt az ipari engedélyeztetési 
kérelem követte, a műhelyben szemlét tartott 
a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és ismét 
eljött az ÁNTSZ is. Mivel ők a felelős 
ellenőrzési szerv, ezért minden évben jönnek 
a műhelybe mintát venni, a dokumentumokat 
átnézni.    

Szandrának jelenleg tizenötféle 
kozmetikuma (shea- és kakaóvaj-alapú 
dezodorok, testápolók, ajakápolók, stb., 2. 
kép) van jelen az Európai Unió kozmetikai 
listáján (CPNP, Cosmetic Products 
Notification Portal), amelyeket különböző 
illóolajok (pl. citronella, rozmaring, 
levendula) és egyéb anyagok (pl. 
szezámolaj, mandulaolaj, méhviasz) 
felhasználásával tesz még egyedibbé, 
különlegesebbé és csábítóbbá a célközönség 
számára. Az előállítás során a legdrágább a 
Termék Információs dosszié megíratása, 
ennek költsége akár a 80000 forintot is 
elérheti. Erre az összegre jön még a 
laborvizsgálatok díja, ami 10-15000 forint 
körüli érték.  

Szandra azonban többször is 
hangsúlyozta, hogy noha ezek a termékek 
természetes összetevőkből állnak, 
kiválthatnak allergiát. Ezért a többi 
kozmetikumhoz hasonlóan a 
natúrkozmetikumok használata is csak 
előzetes bőrpróbát követően ajánlott, illetve 
3 éves kor alatti gyermekek számára 
használatuk nem javasolt. 

 

 
2. kép. Néhány termék (Fotó: Mihalovits 

Fanni) 

Szandra termékeit csak frissen, 
rendelésre vagy közvetlenül a piaci napok 
előtt készíti, és egyszerre csak kis adagokat 
(max. 2-3 darabot), ezért soha nincs 
túlkészletezés és nagy raktárra sincs 
szüksége. Szeret kísérletezgetni új 
összetevőkkel és soha nem adja fel a 
reményt, hogy valami jobbat hozzon létre. 
Egy-egy termék elkészítése általában nem 
vesz igénybe sok időt, az ajakápolók, 
sheahabok kb. 15 perc alatt készülnek el 
teljesen. Az emulziós krémeket kihűlésig kell 
keverni, ezért elkészítésük valamivel 
hosszabb ideig tart; a dezodorok előállítása 
szintén a hosszabb hűlési idő miatt kb. 1 
órát vesz igénybe.  

A törzsvásárlói kör azokból alakult 
ki, akikkel annak idején a sheahabot is 
készítették. A legnagyobb forgalmazói 
felületet az online webshop biztosítja, annak 
érdekében, hogy mindenki számára 
elérhetők legyenek a termékek. Emellett 
általában egészségcentrumokba, 
egészségtudatos csoportokhoz hívják 
bemutatókat tartani, valamint árusítani. 
Kisebb kézműves vásárok alkalmával is 
tudja termékeit népszerűsíteni és megvételre 
felkínálni. Sajnos a vállalkozás még nem 
tartja fenn magát, mert rengeteg költség van 
a papírmunkával, és azzal, hogy mindig a 
megfelelő minőségű alapanyagot tudja 
biztosítani. De vásárlóköre bővül, az általa 
készített dezodort viszonteladón keresztül is 
forgalmazza, a vállalkozás mellett pedig 
idegenvezető és három kisgyermek 
édesanyja. 

Igazán szórakoztató és élményekkel 
teli látogatáson vettünk részt Bükkösdön 
Szandránál. Örülünk, hogy lehetőségünk 
volt történetét meghallgatni és vállalkozását 
megtekinteni. Megerősített bennünket abban 
a hitben, hogy nagyot álmodni márpedig 
igenis szabad. Reméljük, még találunk rá 
alkalmat, hogy visszanézzünk a műhelyébe, 
és kipróbálhassunk néhány terméket. 
Köszönjük szépen!“ 

 
Dr. Bencsik Tímea 
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Recept 
Erdei szedres, fügés, magos, omlós 

pitécskék 
 

A nyáron érő erdei szeder és a füge 
finom süteménytöltelék, a kettőből együtt 
hozzáadott cukor nélkül is édes tölteléket 
kaphatunk. Sütőforma nélkül, a tészta széleit 
felhajtva, rusztikus kosárkákba töltve is 
süthetünk gyümölcs töltelékű pitécskéket. 
 

Hozzávalók a tésztához: 15 dkg liszt és 
magpehely keveréke, amiben a fehér lisztet 
¼ részben zabpehelyliszttel, ¼ részben 
pedig zabpehellyel és szezámpehellyel 
helyettesítjük, 10 dkg hideg vaj, 50 ml hideg 
víz, 1 tojás sárgája, csipet só, 1 evőkanál 
porcukor + 1 tojásfehérje a sütés előtti 
kenéshez  
 

Hozzávalók a töltelékhez: két bögrényi friss 
erdei szeder, 4-5 db nagyobb, friss füge, fél 
csomag vaníliás pudingpor. Tipp: málnából, 
erdei szamócából vagy faeperből is 
készíthetjük a tölteléket. 
 

Elkészítés: A hozzávalóiból gyors 
mozdulatokkal összegyúrt tésztát 1 órára 
hűtőbe tesszük. A szedret megmosva, 
lecsepegtetve, egészben, a fügéket 
összevágva fél csomag vanília pudingporba 
forgatjuk, majd megtöltjük a 
gyümölcskeverékkel a hűtőből kivett, kb. fél 
cm vastagra nyújtott tésztából formált, lapos 
kosárkákat. A kosárkák oldalát picit 
ráhajtjuk a töltelékre, majd a tésztát kívül 
megkenjük a tojásfehérjével. Előmelegített 
sütőben 180 fokon, 25-30 percig sütjük. 
  

A szedergyümölcs táplálkozási értékei: Az 
erdei szeder (Rubus fruticosus) gyümölcse 
sötétlila színanyagainak köszönhetően 
antioxidánsokban gazdag, vitaminokat, 
cukrokat, gyümölcssavakat, ásványi 
anyagokat is tartalmaz, így fontos szerepe 
lehet az egészségmegőrzésben. Pektin-
tartalma magas, ezért segíti az emésztést, 
székrekedés esetén is jótékony hatású. 
 

Dénes Andrea  
Felhasznált irodalom a szerzőnél.  

 
Hírek 

 
62nd Symposium on the Chemistry of 

Terpenes, Essential Oils and Aromatics 
(TEAC2018) 

 Nagasaki, Japan 
2018. október 13-15. 
http://www.ph.nagasaki-

u.ac.jp/lab/natpro/teac2018/en/ 
 

International Conference on Agricultural 
and Food Science 

(ICAFS2018)   
Istambul, Törökország  
2018. október 28-30. 
http://icafs.apaset.com/ 

 
Elválasztástudományi Vándorgyűlés 

Tapolca, Magyarország 
2018. november 8-10.  

http://www.vandorgyules.mett.hu/ 
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