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Illóolajok és aromaterápia 

33. rész 
 

A fenyőolaj 
 

Az Európai Gyógyszerkönyv 

kiadásaiban már három, fenyőfajokból nyert 

illóolajjal lehet találkozni. Ezek a Pini 

pumilionis aetheroleum, a Pini sylvestris 

aetheroleum és a Terebinthinae aetheroleum. 

A Pini pumilionis aetheroleum a 

törpefenyő (Pinus mugo Turra, 1. kép) 

tiszta, színtelen vagy halványsárga, 

jellegzetes szagú olaja, amit a friss 

tűlevelekből és ágvégekből vízgőz-

desztillációval nyernek ki. 

Az erdeifenyő (Pinus sylvestris L., 2. 

kép) tűleveleiből és ágvégeiből 

vízgőzdesztillálással kinyert hasonló illóolaj 

a Pini sylvestris aetheroleum. 

 

 

 
1. kép. Pinus mugo Turra – törpefenyő 

Fotó: Dr. Farkas Ágnes 
 

 
2. kép. Pinus sylvestris L. – erdeifenyő 

Fotó: Dr. Csikós Eszter 
 

A Terebinthinae aetheroleumot, 

vagyis terpentinolajat pedig a tengerparti 

fenyő (Pinus pinaster Aiton, 3. kép) vagy a 

Pinus massoniana D.Don / Lamb. 

csapolásával nyert balzsamból állítják elő 

vízgőzdesztillációval, amit 180°C alatti 

hőmérsékleten finomítanak.  
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3. kép. Pinus pinaster Aiton  

– tengerparti fenyő 
Fotó: https://www.conifers.org/pi/Pinus_pinaster.php 

 

Mindegyik említett illóolajnak az α-

pinén és a β-pinén a két fő összetevője, bár 

arányuk eltérő. Mellettük még számos 

kisebb mennyiségű komponens teszi 

egyedivé az illatot. Esetleg antioxidánst is 

tartalmazhat. 

A négy örökzöld fenyőfaj őshazája 

egész Eurázsiát, sőt még Észak-Afrikát is 

lefedi. Dísznövényként ismertek, továbbá az 

erdeifenyőt karácsonyfának is termesztik. 

A faanyagot építőanyagként és a 

papírgyártásban hasznosítják. A tűlevelekből 

illóolajat vonnak ki. A felsértett kéregből 

kifolyó balzsamból is nyernek ki illóolajat. 

Az eljárás során létrejött maradék a 

hegedűgyanta vagy kolofónium, ami az 

élelmiszeriparban fényesítőszerként 

használatos. 

A népi gyógyászat hörghurut, felső 

légúti megbetegedések, illetve külsőleg 

reumás és ízületi fájdalmak esetén 

alkalmazza a fenyőolajat. Az 

aromaterápiában szintén légúti problémák 

kezelésére, illetve a közérzet javítását célzó 

keverékek alkotójaként alkalmazzák. 

Felhasználás: A fenyőolajoknak 

antiszeptikus, köptető és vérbőséget fokozó 

hatása ismert, de ezeket a hatásokat humán 

klinikai vizsgálatokkal nem igazolták.  

Antimikrobás hatásuk nem 

kiemelkedő. Az erdeifenyő olaját több 

szúnyogfaj ellen is hatásos rovarűzőnek 

találták. Egyes komponenseiknek 

citotoxikus hatása igazolt. 

Egy polimer mátrixba épített, 

illóolajokkal végzett vizsgálatban a 

fenyőolaj fekélyes sebek gyógyulására 

gyakorolt kedvező hatását figyelték meg, 

egy másikban ugyanúgy sebgyógyulást 

elősegítőnek bizonyult kenőcs formájában. 

Adagolás: Külsőleg és belélegezve 

alkalmazható. A tömény illóolaj használata 

nem ajánlott. Inhalálás során pár csepp 

illóolajat forró vízre cseppentve kell 

belélegezni. Fürdő: 0,025 g illóolaj 1 l 

vízhez arány szerint készíthető (35-38°C-os 

vízben 10-20 percen keresztül). 

Fájdalomcsillapításhoz bedörzsölve néhány 

csepp olajat kell felvinni kenőcsben vagy 

bázisolajban a fájó testrészre. 

Mellékhatások, ellenjavallatok: A 

fenyőolajok nem használhatóak asztma vagy 

szamárköhögés esetén, illetve 2 éves kor 

alatt. Egyes összetevőik miatt bőr- és 

nyálkahártya-irritációt okozhatnak. Nem 

használhatóak kiterjedt bőrsérülés, láz, 

szívelégtelenség, magas vérnyomás esetén 

sem. A terpentin nagy adagban felszívódva 

toxikus, hosszú távú inhalációja esetén 

asztmaszerű állapotot okozhat. 

Az oxidáció megelőzése végett 

ajánlott antioxidáns hozzáadásával, színültig 

töltött, légmentesen záródó sötét edényben, 

hűtve tárolni. 

Komponenseikkel végzett vizsgá-

latok eredményei alapján használatuk 

várandósság esetén nem tekinthető 

kockázatosnak. Ismert karcinogén anyagot 

nem tartalmaznak. 
 

Dr. Csikós Eszter 
 

Sorozatunk folytatódik… 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 

  



Farmakognóziai Hírek – XIII. évf. 47. szám 

 

3 

 

Kínai gyógynövények hazánkban 

3. rész 
 

Astragalus propinquus 

− mongol csűdfű, huang-qi 
 

Az Astragalus propinquus 

Schischkin (szinonim nevei: A. 

membranaceus (Fisch.) Bunge, A. 

membranaceus (Fisch.) Bunge var. 

mongholicus (Bunge) P. K. Hsiao, Phaca 

membranacea Fisch.) magyar neve mongol 

csűdfű, a hagyományos kínai gyógyászatban 

(TCM) huang-qi néven ismert. A több száz 

fajt magában foglaló Astragalus nemzetség 

a pillangósvirágúak (Fabaceae / 

Leguminosae / Papilionaceae) családjába 

tartozik. A hazai fajok összefogó fitokémiai 

vizsgálata és gyógyászati értékelése még 

nem történt meg. A mongol csűdfű 

drogrésze a gyökér, amelynek botanikai 

neve: Astragalus propinquus radix, 

gyógyszerkönyvi neve: Astragali 

mongholici radix (1. kép). 

 

 
1. kép. Astragali mongolici radix 

Fotó: https://www.alibaba.com/showroom/radix-

astragali.htmlpropinquus) 

 

Több éves, télálló, kontinentális faj, a 

mérsékelt égövi Ázsia sztyeppéin él, főleg 

az Amur vidékén, Mongóliában, Kínában és 

Kazahsztánban. Maximum 40 cm magas, 

évelő növény, gyökere édeskés ízű. A kínai 

huang-qi elnevezés („sárga vezér”) a 

drogként használt gyökér sárga színére utal. 

Pillangós virágai sárga színűek (2. kép), 

édes illatúak. 

 

 
2. kép. Virágzó Astragalus propinquus 

Fotó: https://www.mydirtygardener.com/products/ 

ez-efod-aos6-p 

 

Fő bioaktív komponensei a 

flavonoidok (pl. asztragalin), 

izoflavonoidok, poliszacharidok (glukánok) 

és triterpén asztragalozidok, utóbbiak közül 

a cikloasztragenol nevű szaponin telomeráz-

aktivitásra gyakorolt hatását tanulmányozták 

intenzívebben.  

A TCM-ban szíverősítő, roboráló, 

adaptogén. Erre vezethető vissza előnyös 

hatása a szezonális allergiás rhinitis 

kezelésében. Sokféle hatása közül említhető 

immunstimuláns (T-sejteket aktiváló), 

vizelethajtó (diuretikus), gyulladás-

csökkentő, koleszterinszint-mérséklő és 

neuroprotektív sajátossága. Gyulladás-

csökkentő és kardioprotektív hatását részben 

flavonoid komponenseinek, részben a 

cikloasztragenolnak tulajdonítják. Gyakran 

ginzenggel kombinálva alkalmazzák. Az 

adaptogén drogok választékát növelheti, 



Farmakognóziai Hírek – XIII. évf. 47. szám 

 

4 

 

talán emiatt került felvételre az Európai 

Gyógyszerkönybe. 

Fitokémiai és farmakológiai 

vizsgálatok is alátámasztották a mongol 

csűdfű gyökér poliszacharidjainak számos 

biológiai aktivitását, így az 

immunmoduláns, antioxidáns, tumor- és 

diabétesz-ellenes, antivirális, májvédő, 

gyulladáscsökkentő, érelmeszesedés-gátló és 

neuroprotektív hatását. 

Az eddig elvégzett klinikai 

vizsgálatok metaanalízise alapján úgy tűnik, 

hogy a mongol csűdfű gyökere előnyösen 

alkalmazható a 2-es típusú diabétesz 

kiegészítő terápiájában, mivel kivonatai 

hatékonyan csökkentik mind az éhgyomri, 

mind az étkezés után mért vércukorszintet. 

Egy másik metaanalízis alapján a gyökér 

kivonatai vesevédő hatással is rendelkeznek, 

és javítják a diabéteszes vesebetegségben 

(nefropátia) szenvedők állapotát. Azonban 

mindkét metaanalízis elvégzői szükségesnek 

tartják további, megfelelő színvonalú 

klinikai vizsgálatok elvégzését. 

Patkányokon végzett tesztek alapján 

a mongol csűdfű gyökeréből kivont, 

150 mg/kg/nap dózisban orálisan adagolt 

cikloasztragenol triterpén nem toxikus, és 

nem jelentkeztek kedvezőtlen mellék-

hatások. Ugyanakkor a drog kivonatai a 

CYP2B6 enzimgátló hatásuk révén 

kölcsönhatásba léphetnek a CYP enzimeken 

keresztül metabolizálódó gyógyszerekkel. 

 Magyarországon egyre több 

forgalmazó hirdet étrendkiegészítő 

készítményeket, pl. kapszulát (a mongol 

csűdfű drog mellett rendszerint még 

rezveratrolt és zöldtea-polifenolt 

tartalmaznak).   

       

Prof. Dr. Szabó László Gy.,  

Dr. Farkas Ágnes 

 
Felhasznált irodalom a szerzőknél. 

 

Konferenciafelhívás 

 

Erdélyi népi gyógyászat - 

hagyományoktól az alkalmazásig 

 

 

A PTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

szervezésében "Erdélyi népi gyógyászat - 

hagyományoktól az alkalmazásig" címmel 

konferenciát rendezünk Pécsett 2019. április 

5-6-án  meghívott hazai és határontúli 

előadókkal. A rendezvény az erdélyi népi 

gyógyászat történeti, terepi, alkalmazási és 

analitikai részterületein dolgozó kollégák 

kapcsolatteremtési lehetőségeit célozza. 

Fő témakörök: Erdélyi népi gyógyászat 

története, erdélyi népgyógyászati adatok 

gyűjtése, kutatása és alkalmazása 

napjainkban. 

A rendezvény hivatalos programját 

hamarosan hirdetjük.  

Jelentkezési határidő: 

2019. február 1.  

Elérhetőség:  

Papp Nóra, nora4595@gamma.ttk.pte.hu 

erdely.nepgyogyaszat@gmail.com 
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„Kis adagban gyógyszer, nagy 

adagban méreg” 

 

A digitálisz (gyűszűvirág) terápiás 

alkalmazásának néhány állomása a 

századok során 

 

A címben idézett gondolatot 

Paracelsus fogalmazta meg, természet-

tudományos igazságát századok tapasztalata 

és kutatásai igazolták, később a fitoterápia 

jelmondata lett.       

Szívesen kezdünk el történeteket 

azzal a közhellyel is, miszerint már az 

ókorban is tudták, használták, írtak róla. 

Nos, ezt a gyűszűvirággal (1. kép) 

kapcsolatban nem állíthatjuk teljes 

bizonyossággal, annak ellenére, hogy igen 

korai füveskönyvekben is megtalálható, és 

utalnak gyógyászati alkalmazására.        

 

 
1. kép. Digitalis purpurea L. 

Fotó: Woodville, William: Medical botany. 

London, by James Philipp, 1790-1794. 

 

A középkori kolostori gyógyítók 

előtt már nem lehetett ismeretlen, hiszen 

Hildegard von Bingen (1098-1179) is 

említett a lázellenes szerek között egy 

„Fingerkraut” nevű növényt, amely minden 

valószínűség szerint a digitálisz, a kifejezés 

annak egyik népi elnevezéseként volt 

használatos. 

A 16. század több neves orvos-

botanikai művében már egyértelműen 

azonosítható a digitálisz: Hieronymus Bock 

(1498-1554) Kräuterbuch-jában (1546) a 

„Fingerhut”-ként megnevezett növényt 

találjuk, Leonhard Fuchs (1501-1566) a 

közkeletű „Fingerhut” név mellett latin 

nevét is megadta: Digitalis purpurea. 

Gyógyászati alkalmazását is leírta: aki a 

főzetét megissza, annál eloszlatja a súlyos 

testi vizenyősséget (ödéma), elősegíti a máj 

és egyéb belső szervek tisztulását, az 

asszonyok havi tisztulását, hasonlóképp 

tisztítja a mellkasi szerveket (tüdőt). 

Mindenféle mérgezés ellenszereként javallja 

a növény borban áztatott levének 

elfogyasztását. Porrá zúzott formában a 

sebeket gyógyítja, mézzel keverve hatásos a 

himlős és egyéb kiütések ellen.     

A kortárs magyar botanikai munkák 

szerzői előtt sem volt ismeretlen a növény. 

Melius Juhász például ezt írta 1578-ban 

(Herbarivm. Az faknac fvveknec nevekröl, 

természetekröl, és haßnairól): 

„Digitalis – Gyűszű-fű – Fingerhut – 

görögül Dactilitis. Természete: melegítő és 

szárító. Belső hasznai: tisztító, emésztő, 

lágyító, a tüdőből a lerakodott nyálkát 

kihozza, ha iszod a levét és succusát.”   

Johann Bauhin (1541-1612) svájci 

orvos-botanikus Historia plantarum 

universalis … c. munkájában (1650-1651) a 

digitálisz több fajtáját felsorolja és ismerteti 

(digitalis purpurea, digitalis lutea flore 

maiore, digitalis ferruginea folio, digitalis 

flore minore). Az orvosi használatot 

többekre hivatkozva (Fuchs, Tragus, 
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Dodonaeus) a következőkben foglalja össze: 

purgál, a belső szerveket (légcsövet, tüdőt, 

epét) tisztítja, a szorulásokat, elzáródásokat 

megszünteti, hánytató, mindenféle külső 

sérülést, sebet meggyógyít.   

John Parkinson (1567-1670) angol 

orvos, botanikus, patikus (nem tévesztendő 

össze James Parkinsonnal, a 19-20. 

században tevékenykedő kardiológussal, aki 

elsőként írta le a róla elnevezett kórt) úgy 

vélte, hogy a levelekből készített kence 

külsőleg való alkalmazása elmulasztja a 

golyvát.    

A 18. század első felében közreadott 

munkák többsége nem tartalmazott olyan 

adatot, amely a gyűszűvirág terápiájával 

kapcsolatos újabb felismerésre, az 

alkalmazhatóság eddig fel nem tárt 

területére vonatkozott volna. Számos 

európai hivatalos gyógyszerkönyvben 

azonban ekkor már megtalálható az ajánlott 

alapanyagok között.    

 

A történeti feldolgozások a 

digitálisz-terápiában való nagy 

előrelépésként szólnak William Withering 

(1741-1799) angol orvos, botanikus, 

vegyész 1786-ban közreadott munkájáról, 

amelyben mintegy tíz esztendő kutatási 

eredményeit írta le  (Abhandlung von rother 

Fingerhut und dessen Anwendung in der 

praktischen Heilkunde vorzüglich bei der 

Wassersucht und einigen anderen 

Krankheiten). 1775-ben irányult figyelme a 

piros gyűszűvirágra, mivel hírét vette annak, 

hogy egy füvesasszony ezzel a növénnyel 

sikerrel gyógyított meg egy súlyos vízkóros 

beteget. Kutatásai során Withering 

kimutatta, hogy kizárólag a piros 

gyűszűvirágból készített főzet a hatásos. 

1775 és 1784 között több mint 160 beteg 

esetében vizsgálta, hogy a növény mely 

része adagolható diuretikumként. Ezek a 

gondos, példaértékű terápiás vizsgálatok a 

„modern” klinikai farmakológia és a 

bizonyítékokra alapozott orvoslás egyik 

kiválóságává tették Witheringet. Felismerte 

az egyértelmű különbséget a digitálisz 

terápiás és mérgező dózisa között. Rájött, 

hogy hosszabb alkalmazás során a mérgező 

anyag felhalmozódik a testben és további 

súlyos következmények okozója lesz. 

Viszont még nem vált előtte világossá a 

digitálisz vízhajtó hatása és a szívműködés 

szabályozása közötti kapcsolat. A digitálisz 

szerepét elsősorban a vesére gyakorolt 

hatásában jelölte meg, bár felfigyelt a 

pulzusszám változására (lassulás). A 

terápiában a rendkívül pontosan 

meghatározott adagolást írta elő.   

 

Vegyünk ismét egy magyar 

szakirodalmi példát; vajon Magyarországra 

eljutottak-e Withering kutatási eredményei. 

Csapó József 1792-ben közreadott Új füves 

és virágos magyar kert… c. munkájában 

kizárólag a külsőleg való használatot ajánlja, 

óv a belső, mérgező hatástól: „Belsőképpen 

nem jó véle élni, mivel hántató ereje vagyon; 

Kivülről pedig a’ Gutákat és golyvákat el-

oszlatja reájok kötöztetvén”. A növény 

leírásában és használatában az előzőekben 

említett Bauhin 16. századi (!!) műveire 

hivatkozik.  

A digitálisz azonban minden 

veszélye ellenére ismert és szívesen 

alkalmazott volt a nép körében. Nem 

számoltak a súlyos mérgezéssel, amelyet a 

gondatlan, indokolatlan használat idézett 

elő. Johann Samuel Halle (1727-1810) 

1785-ben megjelent könyve (Die deutsche 

Giftpflanzen…) is ezt támasztja alá. A 

szerző a köznép felvilágosításának 

érdekében gyűjtötte össze azokat a népi 

orvoslásban legnépszerűbb növényeket, 

amelyek az egyre riasztóbb számú mérgezés 

okozói. Ezek között részletesen írt az igen 

veszélyesnek tartott „vörös” gyűszűvirágról 

(Digitalis purpurea), számos elrettentő 

mérgezési esetre hivatkozva.     
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A 18. század utolsó évtizedeiben új 

perspektíva nyílt a terápiás alkalmazásban, 

mégpedig a pszichiátriai betegek gyógyítása 

területén. Több pszichiáter javallotta a 

„mániásoknál”, illetve az elmebetegek 

feltűnően nyugtalan állapotokkal és 

dühkitörésekkel kísért rohamai esetén a 

digitálisz adagolását, éppen a szívműködést 

szabályozó, érverést lassító, következésképp 

nyugtató hatása miatt. Hasonló okokból 

javallották magas lázzal kísért 

betegségekben is.   

 

Francesco Luigi Fanzago (1764-

1836) olasz orvos, toxikológus, törvényszéki 

orvos és patológus 1810-ben, Padovában 

hozta nyilvánosságra a digitálisz 

elmebetegségekben való alkalmazásáról 

szóló összeállítását (Sulle virtù della digitale 

nelle alienazioni in generale memoria). A 

kiadvány érdekessége, hogy a munkát a 

padovai tudományos akadémia figyelmébe 

ajánlotta, ezzel kívánta még inkább 

ráirányítani a figyelmet az újabb 

lehetőségekre. A mindössze 60 oldalas 

munka különösen értékes azért is, mert 

szakirodalmi szemleként, igen pontos 

bibliográfiai hivatkozásokat adva sorolja fel 

mindazokat az írásokat – könyveket és 

folyóiratokat egyaránt –, amelyek a témában 

megjelentek.  Leírta az eddig ismert 

vizelethajtó és a szívműködést, érverést 

lassító hatását. Hosszasan taglalta, hogy 

miért, milyen adagolásban eredményes az 

elmebetegek rohamainak csillapítása esetén.  

  

Három évvel később (1813) került ki 

a nyomdából   Diószegi Sámuel: Orvosi 

füvész könyv c.  munkája, amelyben igen 

részletes leírást ad a piros gyűszűvirágról, 

annak orvosi hasznáról. 

„A piros Gyűszűvirág tsak a’ kitanúlt és 

próbált Orvosok keze alá való, a’ kik ezzel 

nagy orvoslásokat tudnak tenni, a’ 

vízibetegségnek majd minden nemeibenn, és 

a mirigyes mérges daganatokbann, ’s 

kelésekbenn, még abban az esetbenn is, ha  

ezek örökség szerént a’ szüléktől mentek 

által valakire: de más vele próbát ne tegyen, 

kivált belsőképpenn, mert a’plánta felettéb 

mérges, és a tanúlt orvosok is igen óvást 

bánnak vele, és tsak egy gránnon kezdik a’ 

béadását, ’s tartják szemmel, minémű 

munkája leszsz a testbenn.  

Ereje van főképpenn a’ leveleibenn, ’s igen 

kitsiny mértékben béadva, a’ vizelletet 

hatalmasan űzi, és a’ vízibetegségeket 

meggyógyítja, a’ mirigyes daganatokat 

oszlatja: de e’ mellett sokáig tartó émelygést 

és undorító gyomor háborgást okoz; az 

érverést pedig annyira ellankasztja, hogy 

míg hatvant kellene rendesen ütni, alig üt 

negyvent, vagy harmintzat.    

Ha tsak kevéssel veszen bé többet valaki, 

mint kellene, kínos hányást és hastekerő 

veszedelmes hasmenést okoz.  

Még mikor a’ tanult Orvosok adják is bé, ha 

egy darab ideig él vele a’ beteg, 

meghomályosodik a’ látása mintha 

elvesztette volna szemevilágát, a’ mikor 

osztánn félbe kell hagyni a’ vele való 

orvoslást.  

A’ki öszvetört leveleit külsőképpen 

borogatja is a’ mirigyes daganatokra, 

nagyonn vigyázva bánjon vele; és 

bátorságosabb, ha nem ennek, hanem az 

ennél sokkal közönségesebb, és akármelj 

erdős hegyekenn könnyen találtatható 

nagyvirágú Gyűszűvirágnak leveleit vészi 

elő.”  

 

Az első Magyar Gyógyszerkönyv 

1871-ben jelent meg, a 138. tételszám alatt a 

következő, meglehetősen szűkszavú 

ismertetést találjuk: 

„Digitalis. Gyüszünke. Piros gyüszünke, 

kétévi növény. Közép-Európa napos hegyein 

és Magyarország kivételével, helyenkint 

tenyész, kertekben gyakran tenyésztetik. 

Alakosak.    Levelek hosszúdadok, nyélczébe 
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megvékonyodvák, érdesek, hegyesen 

csipkések, alant többé-kevésvé taplósak 

szőrösek, szagtalanok, keserű ízűek. A vadon 

tenyésző virágzó füvekről szakíttassanak le, 

míg a tenyésztett   növényekről ne 

szedessenek. Árnyékban száríttassanak. 

Fénytől óvott helyen tétessenek el, egy éven 

túl ne tartassanak.”  

 

A növény a homeopátia 

eszköztárából sem hiányzott, mint azt 

Ferdinand Siegmund (1829-1902) 1874-ben 

közreadott összeállítása bizonyítja 

(Allgemeine illustrierte Kräuterkunde und 

Volks-Arzneimittellehre, Beschreibung aller 

Pflanzen, Mineralien ihres Gebrauches in 

allopathischer und homeopathischer 

Beziehung…). A nemzetség legismertebb 

fajának, a piros gyűszűvirágnak (Digitalis 

purpurea) pontos botanikai leírása után tért 

rá a gyógyászati alkalmazás területeire. Első 

helyen természetesen a szívműködés 

panaszainak enyhítésével foglalkozik, az 

érverés számának és erősségének lassítása 

által. Vérszegény és gyenge alkatú 

betegeknél igen óvatos adagolást javasol. 

Röviden szól a vesére gyakorolt hatásról 

(vizeletkiválasztás gyorsítása), de ajánlja 

tüdőgyulladás, asztma, tüdő-tuberkulózis, az 

ideg- és elmebetegségek különféle 

változataiban, végül a test vizenyősségének 

(ödéma) elmulasztásában. Nem felejtkezett 

el az állatorvosi használatról sem. 

Hahnemannra hivatkozva közli néhány – 

homeopátiás hígítású – keverék receptjét.  

       

Vámossy Zoltán (1868-1953) orvos, 

farmakológus 1907-ben „a nagyközönség 

számára” közreadott  A mérgezésekről c. 

könyvecskéjében a szívmérgekről szóló 

fejezetben írta: 

„A növényvilágban nagyon elterjedtek az 

olyan mérgek, amelyek a szív idegeire és 

izomzatára hatnak és összehúzzák, 

megszűkítik a test összes véredényeit, ami 

ezeknek feszülését nagyon fokozza. Mivel 

ezen hatásuk kisebb fokban bizonyos szív- és 

edénybántalmakban nagyon is jó lehet, az 

orvosok alkalmazzák e növények jó részét a 

gyógyításban és a mérgezések legnagyobb 

része úgy történik meg, hogy az orvosságot 

tévedésből nem az issza meg, akinek 

rendelve van, vagy jóval nagyobb adagban 

veszik be, mint meg van engedve, vagy a 

gyógyszerész tévedett a lemérésnél, vagy 

végül úgy, hogy tudatlan kuruzslók 

tanácsára élt valaki ezen mérges 

növényekkel. Meg kell végül azt is 

említenünk, hogy ezen mérges anyagok igen 

nehezen és lassan távoznak a szervezetből, 

minek folytán abban könnyen 

felhalmozódhatnak és így a különben 

ártalmatlan, kis adagok is – gyakran 

megismételve – ártalmasak lehetnek. Erre az 

orvosság rendelésénél az orvos is 

figyelemmel van, s egyszerre nem rendel 

csak 2-3 napra valót, s betegének érverését 

ez alatt is folyton ellenőrzi.”  Ezután a 

növények ismertetése következik, elsőként a 

piros gyüszünke (Digitalis pupurea) leírása.   

  

A gyűszűvirág-készítmények ma sem 

hiányoznak a kardiológia terápiás 

eszköztárából, bár gyakorta jelennek meg 

azon publikációk, amelyek a kezelés 

biztonságosságával kapcsolatos kételyeket 

fogalmazzák meg. A digoxin-kezeléssel 

összefüggésbe hozható emelkedő halálozási 

szám okaként a korszerű, randomizált 

vizsgálati eredmények hiányát jelölik meg. 

De ez már a modern klinikai farmakológia 

témakörét érintő probléma, nem a történeti 

kalandozásé.    

                                                                      

Dr. Kapronczay Katalin  

 

Felhasznált irodalom a szerzőnél. 
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Látogatás a Padovai Botanikus 

Kertben 
 

A Padovai Botanikus Kertet az 

Erasmus+ személyzeti mobilitás pályázatnak 

köszönhetően 2018. október 2. és 5. között 

volt lehetőségem meglátogatni. Utazásom fő 

célja az volt, hogy olyan ötleteket szerezzek, 

amelyek saját gyógynövénykertünkben 

(PTE Farmakognóziai Intézet EGSC-Melius 

Gyógynövénykert) megvalósíthatók mind a 

kert kialakítása, fenntartása során, mind 

abból a szempontból, hogyan tehetnénk 

látványosabbá, vonzóbbá a hozzánk látogató 

vendégek, és általános, illetve középiskolás 

diákok számára. Emellett sok 

gyógynövényről készítettem habitusfotókat, 

amelyek jobbára oktatási anyagainkban 

kerülnek majd felhasználásra. A Padovai 

Botanikus Kert munkatársai nyitottak 

szorosabb munkakapcsolatok kialakítására 

mind a kutatás, mind a 

magcserekapcsolatok, vagy akár mobilitási 

együttműködés létrehozása területén is, ezért 

felkeresésüket jó szívvel ajánlom hazánk 

más egyetemein, illetve botanikus kertjeiben 

dolgozó kollégáimnak is.  

A Padovai Botanikus Kertet 1545-

ben alapították és a világ első botanikus 

kertjeként tartják számon, ezért 1997 óta 

szerepel az UNESCO világörökségi listáján. 

Eredetileg egy bencés monostor területén 

hozták létre (ahol betegápolás, gyógyítás 

céljából már régóta termesztettek 

gyógynövényeket) és oktatási célokra 

használták. Ezt megelőzően a 

gyógynövények morfológiájának oktatása 

jobbára rajzolt, festett illusztrációk 

segítségével történt, ezért jelentett újítást az 

élő növények tanítása.  

Az alapítást követően kb. 40 évvel 

már kiadtak egy „tankönyvet” is (1-2. kép), 

amelyben szerepel a kert alaprajza (az egyes 

ágyások számozva), majd az azt követő 

oldalakon az egymás alá felsorolt számok 

mögött üres helyek, ahová a diákok 

jegyzeteltek, miközben a professzor az 

ágyások között sétálva tanította őket.  

 

   
1-2. kép. Tankönyv a Padovai Botanikus 

Kerthez 

 

A Padovai Botanikus Kert jelenleg 

részben az 1222-ben alapított Padovai 

Egyetemhez tartozik, vezetője Prof. Barbara 

Baldan (akivel utam során alkalmam volt 

egy hosszabb beszélgetésben is részt venni) 

egyben a Biológia Intézet professzor 

asszonya is. A több mint 3500 növényfajjal 

büszkélkedő tematikus kertet jelenleg 8 

kertész és két további szakember tartja 

rendben (utóbbiak feladata főleg az 

érintőképernyős interaktív panelek javítása, 

amelyek az üvegházi növények által 

megkívánt párás környezetben gyakran 

meghibásodnak, illetve újak üzembe 

helyezése). Emellett egy botanikust és két 

adminisztratív személyt tudnak 

foglalkoztatni, bár nagyon szeretnék tovább 

bővíteni a személyzet létszámát. 

Rendszeresen érkeznek hozzájuk külföldről 

olyan személyek (pl. gyakorlatukat töltő 

hallgatók), akik akár 1-3 hónapot is 

segédkeznek a kertben, miközben 

részletesen megtanulják az egyes növények 

gondozását. 

A kert több nagyobb egységre 

tagolható: az eredeti kertet (3-4. kép) egy 

több száz éves fákat is bemutató arborétum 

veszi körbe (az arborétumban olyan 

különleges példányok is megtalálhatók, mint 

egy 1680-ban ültetett platánfa), illetve 

néhány évvel ezelőtt létrehoztak egy új 

üvegházkomplexumot (5. kép), amely fő 

témája a biodiverzitás bemutatása: az egyes 

épületeken végighaladva eljutunk az 

egyenlítő mentén található fajoktól az 

Északi-sarkon élőkig (6. kép).  
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3-4. kép. Az eredeti botanikus kert 

 

 
 

 
5-6. kép. Az üvegházkomplexum 

 

 

 
 

 
 

 
7-9. kép. Kiállítás az üvegházban 

   

A professzor asszony több fő célt 

említett, amelyen dolgoznak; az egyik 

legfontosabb a különböző fajok megőrzése. 

Létrehoztak egy génbankot, amely főként az 

egyes növények helyi változatainak, illetve a 

főként ebben a régióban élő veszélyeztetett 

fajok genetikai állományának megőrzését 

hivatott szolgálni. A professzor asszony 

keze alatt több PhD-hallgató és posztdoktori 

státuszon lévő kutató dolgozik, fő kutatási 

területük a jelenlegi taxonómiai besorolás 

megerősítése molekuláris biológiai 

módszerekkel vagy egyes fajok 

átsorolásának javaslata genetikai állomá-
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nyuk alapján. Másik kutatási irányvonaluk a 

virágok fejlődésének tanulmányozása főként 

a Nymphaeales rendben. 

A Padovai Botanikus Kert egyben 

népszerű turistalátványosság is; nagy 

hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél 

vonzóbbá és önállóan felfedezhetővé tegyék 

a nagyközönség számára. Ezt a célt 

szolgálják a botanikus kertekben kihelyezett 

információs táblácskákon kívül a már 

említett interaktív játékokat tartalmazó 

érintőképernyős vagy egyéb digitális 

panelek és a nyomtatott vagy fatáblákba 

gravírozott információk is (7-8. kép). Az 

egyes növények bemutatása, részletesebb 

ismertetése mellett, esetenként próbálnak 

hangsúlyt fektetni az ismertebb növényekkel 

kapcsolatos etnobotanikai ismeretek 

bemutatására is (9. kép). 

Emellett rendszeresen szerveznek 

különórákat általános és középiskolás 

diákok részére tanáraik egyedi kérése 

alapján, illetve a kb. 200 fő befogadására 

alkalmas konferenciateremben a szakmai 

tudományos üléseken, konferenciákon kívül 

rendszeresen adnak elő színdarabokat és 

koncerteket, ezzel csábítva a kertbe a helyi 

lakosságot. A „Kids University” 

programban például nem csak 

iskoláscsoportokat, de családokat is várnak 

egy-egy interaktív programra.  

Ezúton szeretném megköszönni 

Egyetemünk és a Program segítségét és 

támogatását, hogy lehetővé tették számomra 

a Padovai Botanikus Kert meglátogatását.  

 

Dr. Bencsik Tímea 

 

Fotók: Dr. Bencsik Tímea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recept 

Zöldfűszeres hacsapuri 

 

A hacsapuri (khachapuri) a grúzok sajtokkal 

töltött, csónakszerűen formált kenyér-

lángosa, amit zöldfűszerekkel, vad vagy 

kerti levélzöldségekkel fűszerezve is 

készíthetünk. 

 

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 2 dl 

langyos víz, fél dl tej, 1,5 dkg élesztő, 

mokkáskanál cukor, 2 dkg olvasztott vaj, 

mokkáskanál só, 1 tojás sárgája. Az élesztőt 

langyos, cukros tejben felfuttatjuk, majd 

hozzákeverjük a tészta többi hozzávalójához 

és alaposan kidagasztjuk. Letakarva, meleg 

helyen kelni hagyjuk fél órát, miközben 

elkészítjük a sajtos feltétet. 

  

Hozzávalók a feltéthez: 15 dkg gomolyasajt, 

5 dkg fetasajt, 2 evőkanál zsíros tejföl, 1 dkg 

puha vaj, 1 gerezd zúzott fokhagyma, só, 

őrölt bors ízlés szerint, 1,5 csészényi apróra 

vágott, szezonális zöldfűszer, illetve 

levélzöldség keveréke. Ez lehet 1/4 rész 

csalán, 1/4 rész tyúkhúr vagy spenót, 1/4 

rész petrezselyem, nagy csipet zamatos 

turbolya, nagy csipet kapor, illetve más 

levélzöldség ízlés szerint. A sajtokat kézzel 

darabosra morzsoljuk, és hidegen 

összekeverjük a többi hozzávalóval. 

   

A megkelt tésztát 4 cipóra osztjuk és 

mindegyiket nagy tenyérnyi ovális formára 

nyújtjuk, majd közepükre elosztjuk a sajtos 

tölteléket. A tészta szélét két oldalról 

felhajtva csónakformában kissé rátekerjük a 

töltelékre majd a két véget összecsippentjük. 

A tésztaszéleket megkenjük tojásfehérjével. 

200 fokos sütőben addig sütjük, míg a tészta 

aranybarnára sül. Tálaláskor apróra vágott, 

friss zamatos turbolyával vagy 

petrezselyemmel megszórjuk.  

 

A zöldfűszerek és a levélzöldségek 

táplálkozási értéke: a legtöbb zöldfűszer és 

levélzöldség vitaminokat, ásványi 

anyagokat, flavonoidokat, klorofillt 

tartalmaz, így az egészséges táplálkozás 
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fontos alapanyagai. Többnek ismert vízhajtó 

és emésztést támogató hatása is, egyeseknek 

gyulladásgátló, antiszeptikus hatása is van.  

 

Dénes Andrea  

 

Felhasznált irodalom a szerzőnél.  

 

 

 

 

 

 

 

Hírek 
 

7th Edition of International Conference on 

Pharmacognosy and Medicinal Plants  

London, Egyesült Királyság 

2019. március 11-12. 
https://pharmacognosy.euroscicon.com/ 

 

6th World Congress on Medicinal and 

Aromatic Plants for Human and Animal 

Welfare (WOCMAP VI)  

Antalya, Törökország 

 2019. május 1-5. 
http://wocmap2019.org/ 

 

International Conference on Plant Science 

Technology and Molecular Biology  

(ICPM 2019) 

Valencia, Spanyolország 

2019. május 23-25. 
https://plantscienceconference-auroragroup.com/ 

 

4th International Conference on Natural 

Products Utilization: from Plants to 

Pharmacy Shelf (ICNPU-2019) 

Albena, Bulgária 

2019. május 29. – június 1.  
http://www.icnpu.com/2019/ 

 

Trends in Natural Product Research – PSE 

Young Scientists’ Meeting 

Budapest, Magyarország 

2019. június 19-22. 
https://ysm2019.weebly.com/ 

 

 

Natural Products in Drug Discovery and 

Health (NatProDDH) 

Lisszabon, Portugália 

2019. július 28-31. 
http://www.ff.ul.pt/pselisbonmeeting2019/ 

 

9th International Conference on 

Alternative & Traditional Medicine 

Róma, Olaszország 

2019. augusztus 28-29. 
https://traditional-

alternativemedicine.cmesociety.com/ 
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