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Az év gyógynövénye 2023 – Vadgesztenye 
(Aesculus hippocastanum L.)

Utcán, parkban sétálva gyakran láthatunk 
vadgesztenyefát, népies nevén bokrétafát, 
lógesztenyét. A nemzetség fajai ÉszakAmerikában 
és a mediterrán éghajlaton terjedtek el leginkább, 
de ültetett egyedei a Kárpátmedencében is szép 
számmal képviseltetik magukat. A növény könnyen 
felismerhető leveleiről, virágzatáról, terméséről (1. 
kép). 

Levelei tenyeresen összetettek, különlegesen 
szépek, megihlették Nemes Nagy Ágnes költőnket 
is, aki a Gesztenyefalevél c. versében így ír: 
„Találtam egy falevelet, gesztenyefa levelét. Mintha 
megtaláltam volna egy óriás tenyerét.” Szemet 
gyönyörködtető felálló bugavirágzata (2. kép) fehér 
virágok csoportja, a pártatorokban sárga, vagy piros 
folttal. Termése a szelídgesztenye makktermését 
körülvevő tövises kupacshoz hasonlóan szúrós, 
bőrszerű tok, amiben a fényes, barnás, gömb alakú 
mag lakik, rajta nagy méretű köldökfolttal.

A terebélyes lombkoronájú fa (3. kép) 
szemmel nem látható „szépségekben”, 
hatóanyagokban is gazdag, ugyanis az egész 
növény speciális anyagok kincsestára – kincsesfája! 

Tartalom

1. kép. Vadgesztenye termése
(Fotó: Solipsist, via Wikimedia Commons)
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A levél szénhidrát és antocián tartalma jelentős, 
míg a virágok elsősorban kumarinokat 
tartalmaznak, úgymint eszkulint, eszkuletint, 
szkopoletint és fraxetint [1]. A levelek és a virágzat 
kivonata aranyér elleni ülőfürdőhöz alkalmazható, a 
fa héjkérgének kivonatát a kozmetikai ipar 
hasznosítja fényvédő krémek készítéséhez. A 
vadgesztenye magjának ipari feldolgozása során, a 
szaponinok és flavonoidok kivonása után 
visszamaradó folyadék is felhasználható kvercetin 
és kaempferolglikozidok előállítására a 
kozmetikai, táplálkozási és étrendkiegészítő ipar 
számára [2]. Vadgesztenyét gyűjtögetve a parkban, 
vagy csak gondolatban, ha eszünkbe jut a TNT 
dalának kezdő sora, azaz „Kicsi gesztenye, barna a 
szeme…”, folytassuk a dalt, „micsoda 
vegyületekkel van tele!” Amennyire finom a 
szelídgesztenye termése, olyannyira nem ajánlott a 
vadgesztenye fogyasztása, elsősorban a toxikus 
szaponinjellegű vegyületei miatt. Ezzel függ össze, 
hogy a taxonómusok a vadgesztenye (Aesculus) 

nemzetséget a szappanfavirágúak (Sapindales) közé 
tartozó szappanfafélék (Sapindaceae) családjába 
sorolják. Ám ami méreg, megfelelő dózisban és 
formában egyben gyógyszer is lehet. A népi 
gyógyászatban az A. hippocastanum kivonatok és 
készítményeik perifériás és érrendszeri 
rendellenességek, például visszér, vénás panaszok 
és hematóma, szívelégtelenség, aranyér, az alsó 
végtag fájdalma, duzzanata és elnehezülése, égési 
sérülések, horzsolás, hasmenés, láz és a prosztata
megnagyobbodás kezelésére alkalmazták. Kínában, 
a bétaeszcint hagyományosan puffadásra, 
étvágytalanságra használják, antiszeptikus, 
antioxidáns, lázcsillapító, fájdalomcsillapító és 
öregedésgátló szerként.

A gyógyszeripar sikerrel alkalmazza a növény 
különböző részeiben található vegyületeket; a 
drogként szolgáló kérget (Hippocastani cortex) 
tavasszal gyűjtik, a leveleket (Hippocastani folium) 
virágzás végén, a magvakat (Hippocastani semen) 
pedig ősszel, a termés felnyílásakor. A magvak 
hatóanyagai az eszcinglikozidok, a flavonoidok 
(kvercetin és kaempferolglikozidok), kumarinok, 
tanninok és zsíros olajok [3]. A fő bioaktív 
komponens, az eszcin, gyulladáscsökkentő, 
perifériás keringést javító, a vénás erek 
rugalmasságát növelő, illetve a kapillárisok 
áteresztőképességét csökkentő, értágító hatása miatt 
több betegség kezelésének kiegészítője is lehet. A 
modern fitoterápia más növények hatóanyagaival 
társítva visszérgyulladás, visszeres lábszárfekély, 
aranyérbántalmak, cerebrális műtétek utáni 
ödémák, illetve egyéb mozgásszervi betegségek 
kiegészítő készítményeként alkalmazza. 
Hatásmechanizmusát tekintve az eszcinszaponinok 
gátolják a kapillárisok falát károsító lizoszomális 
enzimek működését; a kumarinok vérhígító 
hatásúak; a cserzőanyagok tonizálják az érfalakat; a 
flavonoidok antioxidánsok, antivirális és 
antibakteriális hatásúak, gyulladáscsökkentőek. 

Dr. Kocsis Marianna
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

mkocsis@gamma.ttk.pte.hu

Irodalom: 1. Materska et al. (2022) Molecules 27: 5471. 
– 2. Kapusta et al. (2007) J. Agric. Food Chem. 55(21): 
848590. – 3. Idris S., Mishra A., Khustar M. (2020) J. 
Basic Clin. Physiol. Pharmacol. 31(5): 20190115.

3. kép. Vadgesztenye
(Forrás: Pixabay)

2. kép. Vadgesztenye virágzata
(Forrás: Pixabay)
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RÉGMÚLT IDŐK KINCSESTÁRA

Megbízható, egyszerű gyógyszerek "a 
szűkölködő és tanács nélkül való helyeken 

lakó személyeknek"

A bemutatott könyvecske jellegzetes XVIII. 
századi munka, amelynek célja a lakosság 
egészségügyi felvilágosítása, eligazítás arra nézve 
hogyan találják meg a leggyakoribb betegségeik 
idején közvetlen környezetükben azokat az 
egyszerű (növényi, ásványi, esetleg állati  eredetű 
anyagokból álló) gyógyszereket, amelyeket orvos 
nélkül is alkalmazhatnak. A század első felében 
megjelent művek – különösen a járványokkal 
kapcsolatosak – természetesen tartalmaznak 
tudománytalannak minősíthető elemeket, mind a 
betegségek eredetét, okait illetően (a betegség Isten 
büntetése), mind az alkalmazott terápiák 
vonatkozásában (hatástalan anyagok, babonás 
motívumok), de sok empirikusan bizonyított, 
hatásos szert, eljárást is közreadtak. Fontos volt, 
hogy a lakosságnak szánt kiadványokat magyar 
nyelven jelentették meg. 

Az 1740ben közreadott két rövid összeállítás 
– bár céljukat tekintve a köznép felvilágosítását 
szolgálták  némiképp mégis különbözik. A házi és 
úti patika készletébe ajánlott legfontosabb 
gyógyszerek patikában beszerezhető, patikus által 
készített medicinák voltak, a szegények számára 
ajánlottakat viszont bárki elkészíthette a 
környezetében könnyen hozzáférhető gyógy
növényekből, állati eredetű anyagokból. 

„Az uj és rendes dolgoknak felkeresésének 
nincsen nagyobb Tanító Mestere, mint a’ Szükség. 
Ugyanis az első embereket a’ mezítelen 
szűkölködés tanította az ruhák csinálására […] az 
emberi nemzettel annyi megböcsülhetelen jót, s’ 
vigasztalást tévő Medicina, szintén ugy a’ 
szükségtül származott […] Ugyanazon szükség 
vezérelte az orvossokat, és rész szerint a betegeket
is, hogy annyi sok külömb külömbféle eszközökbül 
készíttetett orvosságokat felkeressenek: mind föld 
fölött, mind föld szint és föld alatt termett, temérdek 
sok milliomféle állatokban s’ erőkben.” 

Ezekkel a gondolatokkal kezdődik Perliczi 
János Dániel (17051778) Budán, 1740ben, 
Veronika Nottenstein által kinyomtatott munkája 
Címe: Testi békességre vezérlő útitárs. Az az: A’ 
sok féle nyavalyákkal küszködő Testnek szükségére 

alkalmasztatott Házi és Úti Patikátskának Rövid és 
summás leírása […] A kor szokásának 
megfelelően terjedelmes címlap szövege így 
folytatódik: „Világossan adatik elől, miképpen 
kellessék kinek kinek, kivált az úton járóknak, hadi 
embereknek, ugy a’ segítség nélkül való helyeken 
lévőknek, főképpen az ő beteges és gyenge 
állapottyokban, a’ magok egésségének s’ életeknek 
Isten után való megtartásokra, az Orvosnak távul 
létébenis, csak egynehány kevés orvosságokkal 
majd nem mindenféle nyavalyáikban magokon 
segíteni, és azokat a’ megtörténhető szükségnek 
ideiben magok hasznokra fordítani.” 

Az ajánlás utolsó mondata: „Kedves 
Magyarainak, de főképpen Tekintetes Nemes 
Nógrád Vármegyében lévő várokban (sic!) s’ 
falukon lakozóknak hasznokra kibocsáttatott, és 
kivált a’ Lossontzi Patikában készíttetett, és 
klímánkhoz, természetünkhez szabott orvosságokra 
alkalmaztatott PERLICI DANIEL Med. Doct. és 
előbb titulált T.N. Nógrád Vármegyének ord. 
Physicussa által.” 

Perliczi úgy vélte, hogy az idők során már 
annyiféle gyógyszert találtak ki az orvosok és a 
patikusok, hogy okvetlenül valamiféle szelekcióra 
van szükség, vagyis a gyakorlatban 
leghatásosabbnak bizonyult orvosságokat kell 
ajánlani, amelyek alapanyagukat illetően egyszerű 

1. kép. Perliczi János Dániel: Testi békességre 
vezérlő útitárs…, címlap
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összetételűek, természetes eredetűek. A javasolt 
szerek mennyisége nem sok, csupán annyi, hogy 
„[…] az ember azokat elkészítetvén, egy 
ládátskában, vagy Patikátskában, magának, 
gyermekeinek, és cselédinek, házi és úti szükségire 
készen tarthassa […]” 

Négy csoportra osztotta a gyógyszereket a 
kóros állapotot jelző tünetek, vagyis az „elromlott 
nedvességek” által okozott panaszok alapján. 

„1./ Az mikor az felgyült, felzavart, és el
romlott nedvességek meg csendesítését, újítást, és 
tisztitást kívánnak, akkor elegendő hasznot tehetnek 
(alterando)” Nyolc tételt tartalmaz a javallat: „Az 
fejér digestivus por – Az véres sós enyhítő 
antispasmodicus por – Az arenára való por  Az 
arénára való liquor – Az lép tisztító csöppek – Az 
digestivus Pilulák – Az forró és mérges 
hideglelésekre való Julep – Az Decoctumoknak való 
speciessek.” 

A második csoportban a szervezet tisztulását 
elősegítő szerek találhatók: „Ha azon meg
különbözött, és készített nedvességeknek illendő 
helyeken a’ testbül való kitisztitások szükséges, 
ottan használtatnak (evacuando): Az hányásra való 
por Az laxans por – A’ közönséges izzasztó por – 
Az aranyos bezoar por – Az geleszták ellen való 
pogácsák – Az cephalica pilulák – Az bezoar 
tinctura – Az decoctumoknak való speciessek – Az 
Pézsma golyobisok” 

A harmadik csoport az erősítőszereket 
tartalmazza, a belső szerveket, azok működését 
serkentő szereket sorolja fel, szám szerint tíz fajta 
port, pirulát, eszenciát, balzsamot. „Hogy ha azon 
megerőtelenedett külső, és belső részeknek, 
ereknek, és inaknak megerősítése kivántatik, ottan 
segíthetnek (roborando: A’ szív erősítő por – Az 
balsamica pilulák – Az hideglelés ellen való 
essentia – Az gyomor erősítő essentia – Az 
balsamus vitae – Az balsamus cephalicus – Az lép 
daganatra való flastrom – Az eleven só szagolni 
való  Az mérges hideglelésekre való etzet”

Végül a negyedik csoport a fájdalmak 
enyhítését szolgáló külsőbelső alkalmazású szerek 
(sedando): Nehéz nyavalyákra való fekete por, 
arany tinktúra, fehér ásványos spiritusz, külső 
oszlató spiritusz, külső enyhítő balzsam, fogfájásra 
való külső pirulák, szemfájásra való külső por, 
enyhítő, füstölő por, „az külső enyhítő etzeteknek, 
zacskóknak, klistirnek való speciessek, kötéssek és 
fürdők,” és végül: „külső kenések, flajstromok” 

 Az egyes tételek minden fontos információt 
tartalmaznak: milyen panaszok ellen, milyen 
adagolásban hatásosak. 

Igen sokféle gyógyszerformát használtak: a 
porok, „tseppek”, „pogátsák”, golyóbisok, 
tincturák, pirulák, essentiák, flastromok, a 
csapocskák (végbélkúpok), kencék, fürdők és 
„kenéssek” soráról olvashatunk. A 
gyógyszerkészítés eszköztárából, alapanyagaiból 
nem hiányoztak az olajok, a borral készített szerek, 
a gyógyszeres ecetek, szirupok (Julep), főzetek és 
forrázatok, emulziók, speciesek stb. 

 
A könyvecske másik írása a Medicina 

pauperum Az az: Szegények számára való házi 
orvosságoknak Az köztük leginkább és leg
gyakrabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való 
alkalmasztatás […] című, a megjelenés helye és 
éve azonos. 

Az első fejezetben – hasonlóan a házi és úti 
patikához – a szervezet nedveinek megromlott 
egyensúlyi állapotából eredő betegségekre ajánl 
gyógyszereket a szerző. A második rész azonban 
sokkal hétköznapibb módon  a köznép számára 
érthetőbb formában  közelíti meg a „szegény, 
együgyű, szűkölködő embereknek” panaszait, ezért 
„az főnek nyavalyáiban” szenvedőkkel kezdi a 
tanácsadást: vagyis „fő fájásban, fő szédelgésben, 
gutta ütésben, nehéz nyavalyában, bolond 
hagymázban”, valamint a szemnek, fülnek, 
toroknak, fogaknak fájdalmaiban alkalmazandó 
főzeteket, porokat ismerteti, amelyben a 
gyógynövényi eredetű szer éppen úgy helyet 

2. kép. Perliczi János Dániel: Medicina 
pauperum…, címlap
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kapott, mint pl. a rák porrá tört szeme. Ezután 
következnek a „melynek /mellnek/, tüdőnek és 
szívnek nyavalyái”, az emésztő rendszer szerveinek 
betegségei, a „forró hideglelések”, a nagy 
fájdalmakkal és vérzésekkel járó kóros állapotok, 
de „az aszszonyi Nemnek és az apró gyermekeknek” 
is szolgál tanácsokkal. A receptek alapanyaga ez 
esetben is zömmel gyógynövény, de „vérpökésben, 
száraz betegségben” a friss levegőn való huzamos 
tartózkodást is hasznosnak véli. Bizonyos külső 
sérülések esetében elegendőnek tartja pl. a 
lenmagolajos, vagy körömvirágot tartalmazó 
kencét, de súlyosabb esetekben (tályogok, golyva, 
„antal tüze” /ebben az esetben feltehetően orbáncot 
jelent/) már azt mondja, hogy ilyenkor „borbély kéz 
kívántatik”. A csonttöréseknél mindenekelőtt 
nyugodalmat, pihentetést ajánl „szoros és száraz 
kötéssek mellett”, vagyis rögzítve a törött testrészt, 
majd utókezelésként „utólyára házi fürdők, vagy 
hévizek használni fognak”. Az olvasónak dedikált 
„Bézáró tanítás” megismétli, hogy a tanácsokat 
kizárólag szorult helyzetben lévő betegeknek, 
orvost nélkülöző helyeken élőknek szedte össze a 
szerző, aki nem szeretné, hogy a laikus gyógyító 
„ezen oktatásokból valamit kikapdosván, tanáts
adásokkal mindenütt majmoskodgyon, még ottis, 
ahol az Úr Isten rend szerint való hivatalból arra 
való embereket rendelt…” 

A gyógyításhoz ajánlott szerek alapja az 
ismert gyógynövények gazdag tárháza, de állati 
eredetű és ásványi és vegyi anyagok is 
megtalálhatók. Ez utóbbi két csoportban szereplő 
anyagok is olcsó, mindenki számára hozzáférhetőek 
voltak. (Tehén, kecske, tyúk, lúd, csiga, földi 
giliszta felhasználásával, de a gálickő, a hamu, az 
oltatlan mész, a nádméz, a lúg, vagy a timsó is ezek 
közé tartozott.) 

A házi szernek nem minősülő, csakis 
patikában beszerezhető gyógyszerek 
vonatkozásában a losonci patikát ajánlja, amelyet a 
Felvidék legkorábbi patikájaként maga Perliczi 
alapított, és működtetett. A könyvben leközölt 
receptek Perliczi saját készítményeiként 
értékelendők. 

A kötet még egy írást tartalmaz, amely 
azonban nem önálló munkája a szerzőnek, ugyanis 
Moller Károly Ottó 1710ben németül megjelent 
művének magyar fordítása. Címe: Consilium 
medicum. Az az orvosi oktatás, Miképpen kellessék 
e’ mostani Pestisses És egyébb mérges 
nyavalyáknak bérohanásokban … kinek kinek 
magát… orvosoltatni. Erről a munkáról egy másik 
alkalommal szólunk. 

Perliczi János Dániel a XVIII. századi 
orvoslás jeles magyarországi egyénisége volt. 
Késmárkon született 1705. október 29én. Német, 
francia, holland egyetemeket látogatott, először a 
bölcselet doktori címet szerezte meg 
Wittenbergben, 1728ban pedig az egyik 
legszínvonalasabb orvosi karon, az utrechtin 
avatták orvosdoktorrá. Ezt követően visszatért 
szülőföldjére és először Selmecbányán telepedett le, 
ahol a bányakamaránál tevékenykedett, de gyakorló 
orvosként is hamarosan nagy tekintélyre tett szert. 
Itt ismerkedett meg a magyar Hippokratésznak is 
nevezett jeles orvosdoktorral, Moller Károly 
Ottóval, sőt 1731ben feleségül vette a lányát, 
Moller Anna Katalint. Valószínűleg anyagi okokból 
igent mondott Forgách János Ádám nógrádi főispán 
ajánlatára, hogy legyen a megye főorvosa. 1731
ben nevezték ki, azon év decemberének utolsó 
napjaiban Losoncra költözött és 1754ig ebben a 
városban működött, mint Nógrád vármegye 
„fizikusa”. 1732ben gyógyszertárat nyitott 
lakásának földszinti részében: ez volt a város (és a 
megye) első patikája. 1751ben új főispán került 
Nógrád megye élére gróf Grassalkovich Antal 
(1694–1771) személyében, akivel Perliczinek 
valamilyen nézeteltérése támadt, és a gróf úgy vett 
elégtételt, hogy eladta Perlicziék feje fölül a megyei 
főorvosi lakóházat a patikával egyetemben. Emiatt 
Perliczi elköltözött Apátfalvára, ahol birtoka volt. 

Több külföldi tudós társaságnak lett a tagja, 
munkássága elismeréseképpen Mária Terézia 
nemesi rangra emelte. Perliczi nevéhez fűződik az 
egyik legkorábbi tervezet a magyarországi 
orvosképzés megteremtésére vonatkozóan. Időskori 
éveit apátfalvai birtokán töltötte, kizárólag a 
tudományoknak szentelve idejét. Itt hunyt el 1778. 
április 28án.

Dr. Kapronczay Katalin
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár

kapryka@tonline.hu

Irodalom: DUKA ZÓLYOMI Norbert: Perliczi János 
Dániel, Orvosi Hetilap, 119 (1978), 14, 854.p. – 
GRABARITS István: A „Szegények patikája” 
gyógyszerkincse. in: Perliczi János Dániel: Medicina 
pauperum – szegények patikája. Buda, Veronica 
Nottensteinin, 1740. Hasonmás kiadás. Balassagyarmat, 
HírÁsz nyomda, 2005. 3161.p. – KISS László: A jó 
palócok és tót atyafiak orvosai. Bp., MATI, 2015. 68
74.p. – PERLICZI János Dániel: Medicina pauperum… 
Budán, Veronica Nottensteinin özvegynél, 1740. 29 p. 
Koll. 2. – PERLICZI János Dániel: Testi békességre 
vezérlő útitárs… Budán, Veronica Nottensteinin 
özvegynél, 1740. 42 p. Koll. 1.
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ILLÓOLAJOK ÉS AROMATERÁPIA

Bergamott illóolaj

A bergamott illóolajat a Rutaceae családba 
tartozó Citrus bergamia Risso et Poiteau 
epikarpiumának hideg sajtolásával nyerik. Egyes 
szerzők a bergamotot a keserűnarancs (Citrus 
aurantium L.) és a citrom (Citrus limon L.), mások 
a Citrus aurantium L. és a Citrus aurantifolia 
Swing hibridjeként határozzák meg [1]. A növény 
morfológiájára jellemző a citromhoz hasonló nagy, 
sötétzöld tojásdad levelek, csillag alakú fehér 
virágok és kerek sárga gyümölcsök. A növény 
botanikai és földrajzi eredete még mindig nem 
teljesen tisztázott [2]. Valószínűsíthető, hogy 
Calabria régióban (Olaszország) őshonos, más 
fajokból származó keresztezések eredményeként. A 
C. bergamia fákat szinte kizárólag a Calabria régió 
déli partja mentén termesztik (a világ bergamott
termelésének több mint 90%a innen származik). 
Emellett bergamott ültetvények figyelhetők meg 
Görögországban, Marokkóban, Iránban, 

Argentínában és Brazíliában. A növényt illóolaja 
miatt termesztik.

A bergamott illóolaj egy zöldes vagy 
barnássárga színű illóolaj, amely keserű aromás ízű 
és jellegzetes kellemes illatú. A bergamott illóolaj 
számos komponensből áll: Dlimonént, β
bisabolént, γterpinént, α és βpinént, szabinént, β
mircént, terpinolént, valamint geraniloxigén
származékokat (linalool, linalilacetát, neral, neril
acetát és geranilacetát) tartalmaz. Az illóolaj 
főkomponense a Dlimonén (25,6253,19%), 
emellett nagyobb mennyiségben tartalmaz linalil
acetátot (15,6140,37%) és linaloolt (1,7520,26%) 
[3]. 

A bergamott illóolajat széles körben 
használják a kozmetikai iparban parfümfixálóként, 
valamint az élelmiszeriparban aromaként. Továbbá 
alkalmazzák fertőtlenítőként, és sebgyógyulás 
elősegítésére [4]. Mindemellett antibakteriális 
(Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus 
aureus) [5], és gombaellenes [6] hatással is 1. kép. Bergamott (Citrus bergamia)

(Fotó: K reger, via Wikimedia Commons)

46.

2. kép. Bergamott illóolaja
(Fotó: Itineranttrader, via Wicimedia Commons)
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rendelkezik. Ezenkívül vizsgálatok támasztják alá, 
hogy a bergamott olaj neuroprotektív hatású. A 
preklinikai kutatások beszámoltak arról, hogy a 
bergamott illóolaj módosítja a normál és kóros 
szinaptikus plaszticitást, például a nociceptív és 
neuropátiás fájdalomban [7]. A bergamott illóolajat 
széles körben alkalmazzák az aromaterápiában a 
hangulat és a stressz okozta tünetek mérséklésére 
[8]. Az aromaterápiás masszázsról klinikai 
vizsgálatok támasztják alá, hogy enyhíti a 
szorongásos tüneteket, rákos betegeknél [9], 
valamint az elalvást elősegítő hatását is leírták [10]. 
A bergamott illóolaj gyulladáscsökkentő hatását a 
karragenánnal kiváltott patkánymancs ödéma
teszttel bizonyították. Az olaj gyulladáscsökkentő 
hatását 0,10 ml/kg dózissal érte el [11].

A bergamott illóolaj széles körű alkalmazása 
mellett fontos megemlíteni az illóolaj 
fotoszenzibilizáló hatását, amelyet a furokumarin 
tartalmának, különösen az 5MOP tartalmának 
köszönhet [12].

Balázs Viktória Lilla
PTE Farmakognóziai Intézet

viktoria.balazs@aok.pte.hu

Irodalom: 1. Moufida, S.; Marzouk, B. Phytochemistry 
2003, 62, 1283–1289. – 2. Rapisarda, A., and Germanò, 
M. P. Citrus bergamia risso and poiteau botanical 
classification, morphology and anatomy, in Citrus 
bergamia: Bergamot and its Derivatives, eds G. Dugo 
and I. Bonaccorsi (Boka Raton, FL: CCR Press), 2013, 9–
11 – 3. Melliou, E.; Michaelakis, A.; Koliopoulos, G.; 
Skaltsounis, A.L.; Magiatis, P. Molecules 2009, 14, 839–
849 – 4. EMA: Assessment report on Citrus bergamia 
Risso et Poiteau, aetheroleum, EMA/HMPC/56155/2011 
– 5. Laird, K.; Armitage, D.; Phillips, C. J. Hosp. Infect. 
2012, 80, 61–66. – 6. Sanguinetti, M.; Posteraro, B.; 
Romano, L.; Battaglia, F.; Lopizzo, T.; de Caroli, E.; 
Fadda, G. J. Antimicrob. Chemother. 2007, 59, 305–308. 
– 7. Rombolà, L.; Amantea, D.; Russo, R.; Adornetto, 
A.; Berliocchi, L.; Tridico, L.; Corasaniti, MT; Sakurada, 
S.; Sakurada, T.; Bagetta, G; Morrone, L.A. Mini 
Reviews in Medicinal Chemistry. 2016, 16, 721728. – 
8. Halcon, L. L. Aromatherapy: therapeutic applications 
of plant essential oils. Minnesota Med. 2002, 85, 42–46. 
– 9. Wilkinson, S. M., Love, S. B., Westcombe, A. M., 
Gambles, M. A., Burgess, C. C., and Cargill, A. J. Clin. 
Oncol. 2007, 25, 532–539. – 10. Wiebe, E. Eff. Clin. 
Pract. 2000, 3, 166–169. – 11. Karaca, M., Özbek, H., 
Him, A., Tütüncü, M., Akkan, H. A., and Kaplanoğlu, V. 
Eur. J. Gen. Med. 2007, 4, 176–179. – 12. Navarra M., 
Mannucci C., Delbo M., Calapai G. Front. Pharmacol. 
2015, 36, 17.
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KÍNAI GYÓGYNÖVÉNYEK HAZÁNKBAN

Leonorus japonicus Houtt. – kínai 
gyöngyajak

A Leonurus japonicus Houtt. az ajakosok 
(Lamiaceae) családjába tartozó növény. Magyar 
neve kínai vagy japán gyöngyajak, kínai neve Yi 
Mu Cao, „az anyák gyógynövénye”. A kínai 
hagyományos gyógyászatban alkalmazott 50 
legfontosabb gyógynövény egyike. 1990 óta 
szerepel a kínai gyógyszerkönyvben a növény föld 
feletti részeit tartalmazó Leonuri japonici herba, és 
több mint 300 receptben fordul elő, amelyeket 
Kínában különböző, főként nőket érintő betegségek 
kezelésére használnak. A kínai gyöngyajak egy 
vagy kétéves, 30120 cm magas növény, a négyélű 
szára finoman szőrözött. A fehér vagy pirosaslilás 
virágok ülők, álörvökbe rendeződnek. Kínában a 
növény utak mentén, domboldalakon, mezőkön nő, 
akár 3000 m tengerszint feletti magasságig. Más 
régiókban is elterjedt, így pl. Japán, Korea, 
Malajzia, Kambodzsa, Thaiföld területén, Afrika, 
Észak és DélAmerika egyes országaiban [1]. 

A növényből izoláltak alkaloidokat, 
diterpéneket, flavonoidokat, nortriterpenoidokat, 
feniletánglikozidokat, szeszkviterpénglikozidokat 
és illóolajat. A komponensek közül a 
legerőteljesebb biológiai aktivitást a sztachidrin és 
leonurinalkaloidok mutatták. A kínai gyógyszer
könyv a drogot alkaloidtartalma alapján minősíti 
(min. 0,04% sztachidrin és 0,004% leonurin) [1]; 
míg az európai gyógyszerkönyvben (Ph. Eur.) 
2022ig csak a kontinensen jóval gyakoribb szúrós 
gyöngyajak (L. cardiaca) szerepelt, amelynél a föld 
feletti részek flavonoidtartalmát ellenőrzik (min. 
0,2% hiperozid). A Ph. Eur. 11.0 kiadásában, 2023
tól, a Leonuri cardiacae herba mellett már szerepel 
a Leonuri japonici herba is.

A L. japonicust a hagyományos 
gyógyászatban méhvérzés kezelésére használják. In 
vivo kísérletekben igazolták, hogy a L. japonicus
ból kivont leonurinhidroklorid csökkentette a 
vérzés időtartamát és térfogatát abortusz esetén [2]. 
Kimutatták, hogy az oxitocin + L. japonicus 
kivonat alkalmazása hatékonyabban csökkentette a 
vérzés mennyiségét mind a hüvelyi úton, mind a 
császármetszéssel szülő nők esetén, mint 
önmagában az oxitocin vagy a gyöngyajak kivonat 
[35]. A L. japonicus herba kivonatai uterotonikus 

hatást is képesek kifejteni, fokozva a méhizom 
összehúzódásait [56]. Ezt a hatást a leonurin 
hatóanyagnak tulajdonítják [7]. Az uterotonikus 
hatás alátámasztja a növény hagyományos 
alkalmazását a szülést követően a méhlepény 
kitolásának elősegítésére és fogamzásgátlóként 
történő használatát is. Beszámoltak a L. japonicus 
kivonatainak fájdalomcsillapító és gyulladás
csökkentő hatásáról is [4], a PGF2α és PGE2 
koncentrációjának növeléséről, valamint a 
progeszteronszint csökkentéséről. Mindezek 
igazolhatják, hogy a növényt hagyományosan a 
fájdalmas menstruáció (dysmenorrhea) kezelésére 
használják. A L. japonicus magjaiból kivont fehérje 
számos gombát és baktériumot gátol. Az 
antimikrobás hatás magyarázhatja, hogy a növényt 
a szülést követően fürdő formájában is alkalmazzák 
[8]. Kimutatták a leonurin szív és érrendszerre 
gyakorolt védő hatását is [9].

Várandós nőknél a L. japonica alkalmazása 
uterotonikus hatása miatt ellenjavallt. Krónikus 
alkalmazása esetén a vesét és kisebb mértékben a 
májat károsító hatásáról is beszámoltak, így további 
toxicitási vizsgálatok elvégzése indokolt [1].

Dr. Farkas Ágnes
 PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

agnes.farkas@aok.pte.hu

Irodalom: 1. Shang X., Pan H., Wang X., He H., Li M. 
(2014) J. Ethnopharmacol. 152: 1432. – 2. Li X., Yuan 
F.L., Zhao Y.Q., Chen F., Lu W.G., Li C.W., Li J.P. 
(2011) .Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 159: 375–
380. – 3. Liu T.L. (2009) Health Med. Res. Pract. 3. – 4. 
Wang L., Zhang L., Wang Y., Wang J. (2009) Med. 
Mater. Med. Res. 3: 523–537. – 5. Zhou X., Cheng Z., 
Chen H., Zha X., Liao X., Chen Z. (2010) J. Qiqihar 
Med. Coll.10: 1530–1531. – 6. Chan W.C., Wong Y.C., 
Kong Y.C., Chun Y.T., Chang H.T., Chan W.F. (1983) 
Am. J. Chin. Med.11: 7783. – 7. Kong Y., Yeung H., 
Cheung Y., Hwang J., Chan Y., Law Y., Ng K., Yeung C. 
(1976) Am. J. Chin. Med. 4: 373382. – 8. Yang, X., Li 
J., Li X., She R., Pei Y. (2006) Peptides 27: 31223128. 
– 9. Zhang R.H., Liu Z.K., Yang D.S., Zhang X.J., Sun 
H.D., Xiao W.L. (2018) Phytochemistry 147: 167183.

17.

Fig. 1. Leonurus japonicus
(Photo: Zhangzhugang, via Wikimedia Commons)
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CHINESE MEDICINAL PLANTS

Leonurus japonicus Houtt. – Yimucao

Yimucao, meaning “beneficial herb for 
mothers”, one of the 50 fundamental herbs in 
Traditional Chinese Medicine, is Leonurus 
japonicus Houtt. (Lamiaceae), commonly called 
Chinese motherwort or oriental motherwort. The 
species is mainly distributed in Europe (Russia) and 
Asia (China, North Korea and Japan). Other 
Leonurus species and L. japonicus varieties are 
native to America, Africa and other regions. 
According to the Flora Reipublicae Popularis 
Sinicae [1], there are 12 variants of L. japonicus in 
China, divided into 2 groups based on the color of 
the flower, which can be the original purplish red or 
white. Yimucao is distributed throughout China, 
such as Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Hebei, 
Henan, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Inner Mongolia, 
Shandong, Guizhou, Gansu, Hunan province [2]. 
There are little differences between the varieties. 
Yimucao has several names in different areas, such 
as Chongwei, Kuncao, Yimuhao, Yema, Tianzhima, 
Sanjiaohuma, Qinghao, Yegucao, Honghuaai, 
Yimucai, Qiancengta, Tougucao [3]. 

L. japonicus is also a perennial herb widely 
distributed in Europe, common in lowlying areas 
and mountainous rural areas, as well as East Asia to 
the Himalayas and East Siberia, North Africa and 
North America. According to the 8th edition of the 
European Pharmacopoeia [8], the aerial part of L. 
japonicus collected during the flowering period and 
dried at 35℃ should contain more than 0.2% of the 
flavonoids expressed as hyperoside.

Yimucao grows in the wild or can be 
cultivated. Wild Yimucao is suitable for planting 
besides the mountain roads as well as in the high 

slopes, mountain tops, and fields. Because of the 
plant’s rapid growth, full sunshine, fertile soil, 
warm weather and plenty of water are necessary. 
Therefore, Yimucao is generally distributed in the 
open terrain, sunny fields and slopes. The stem is 
erect, generally 30120 cm high, quadrangular and 
slightly hairy. There are many branches in the upper 
middle part and the stem surface is grayish green or 
yellow green. The leaves are opposite and have 
various shapes. The leaves are gray green or yellow 
green, and the petiole is 0.58.0 cm long. The 
verticillaster is axillary with about 812 flowers. 
Each flower is spherical with a diameter of 22.5 
cm. The fruit is a small nut, wrapped in a peel and 
has a prism shape. The medicinal part of L. 
japonicus is the aboveground part, which is 
collected in summer when the flowers are not in 
blossom or at the beginning of blossom [2, 4]. 

L. japonicus contains different kinds of 
chemical compounds, including alkaloids, 
flavonoids, coumarins, terpenes, etc. The active 
ingredients of Yimucao are different in different 
regions. Differences in harvest time can also affect 
the composition. Studies have shown that alkaloids 
are important active constituents of L. japonicus. 
Yimucao is mainly used to treat gynecological 
diseases, it can regulate menstruation, activate 
blood circulation and excite the uterus [5]. The 
active components of L. japonicus were reported to 
have protective effect against cardiovascular and 
cerebrovascular diseases. Yimucao is an effective 
antihypertensive and can promote coronary blood 
flow. In addition, it acts as sedative in neurological 
and functional heart disease. The preparations of L. 
japonicus include injection, ointment, oral liquid, 
flow extract, granule, capsule, etc. [6, 7].

Jiang Chunhua
College of TCM, NCUST

References: 1. Flora Reipublicae Popularis Sinicae. 
Beijing: Science Press; 1977. 508 p. – 2. Cai XH. 
Studies on the Chemical Constituents of Leonurus 
japonicus Houtt. [M]: Shenyang Pharmaceutical Univ.; 
2005. – 3. Dai Y. J. Yunyang Teachers College. 
2000(06):735+88. – 4. Wang RS. Motherwort seeds of 
different origin and properties of herbs [M]: Yun Nan 
Univ. Of Chinese Medicine; 2014. – 5. Zhong GS. 
Traditional Chinese Medicine. Beijing: China Press of 
TCM; 2016. – 6. Ye LH, He M, Zhao XQ, Wang YQ, 
Wu H. Chinese J. Ethnomed. Ethnophar. 
2019;28(02):5660. – 7. Li YX. Studies on the chemical 
constituents and bioactivities of Leonurus japonicus 
Houtt [D]: Peking Union Medical College Hospital; 
2011. – 8. European Pharmacopoeia Commission. Eur. 
Ph. (EP 8.0). France: European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare; 2013.

Fig. 2. Leonuri japonici herba
(Photo from Jiang Chunhua)
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Kedvelt vadzöldségek a népi 
táplálkozásban

Az ehető vadnövények közül vadzöldségnek 
a levélzöldségként fogyasztott zöld leveleket és 
hajtásokat, valamint azokat a fajokat tekinthetjük, 
melyeknek föld alatti hagymáját, gumóját vagy 
gyöktörzsét fogyasztották. Mintegy 150 néprajzi és 
etnobotanikai irodalmi forrás feldolgozása után már 
elég jól lehet látni, hogy mely fajok voltak 
leginkább kedveltek az egykori magyar 
konyhákban, valamint, mely zöldségnövényeket 
ettek nyersen, frissen csemegeként. 

A vadzöldségek fogyasztása a 
vadgyümölcsökhöz hasonlítva kevéssé volt jelentős 
a múltban, és ez – nem számítva persze a 
medvehagyma közkedveltségét – napjainkban sincs 
másképp. … érdemes megjegyezni, hogy a 
leveleket, rügyeket, idei hajtásokat ma már nem 
fogyasztanak, de a húszas években és ezelőtt, 
magam is tudom, hogy a gyíkíny, nád, káka, meg 
madártej fiatal része kedvenc eledel volt. – mondja 
1955ben egy adatközlő, egy néprajzi interjúban. 
Bár a fentebb felsorolt fajokat tényleg kevéssé 
említik az archív források vadzöldségként, jó pár 
faj azonban sokáig kedvelt volt, különösen a 
tavaszi időszakban. 

Általánosan kedvelt levélzöldségnek 
tekinthető a mezei sóska (Rumex acetosa). Annak 
ellenére sokfelé említik gyűjtését, hogy a 
kiskertekben is sokan termesztették kerti változatát. 
Nyersen főképp gyerekek ették, szomjoltó volt a 
savanykás levél. Az asszonyok pedig szívesen 
gyűjtötték a konyhára is. Levest, szószt, főzeléket, 
mártást említenek belőle, a pásztorok ritkán 
tejoltónak is használták. Kevéssé említik a mezei 
sóska elkészítésének részleteit. A sóskalevest 
rántással, savóval vagy tejföllel, cukorral ízesítve 
főzték. Van, ahol a sóska első főzőlevét elöntötték. 
A sóskaszószt vagy sóskamártást tejjel vagy 
tejföllel habarva, édesítve, főtt leveshúshoz vagy 
tojással, esetleg főtt krumplival ették. 

Népszerűbb levélzöldség volt erdei salátaként 
a salátaboglárka (Ranunculus ficaria, 1. kép). 
Leginkább nyersen, öntettel, tavaszi salátaként 
fogyasztották vagy szalonnazsírban fonnyasztották 
meg és fokhagymával fűszerezték. Főzeléknek és 
levesnek is főzték. Első ződ volt. Megszedtük 
megmostuk, besóztuk, aztán kicsavartuk a sós léből, 

zsírra tettük, megdinszteltük, vízzel felengedtük, főtt 
egy kicsit, csepp cukor, esetleg tejföl. 

A salátaboglárka tájnevei azonosak lehetnek a 
fogyasztott galambbegy fajokéival (Valerianella 
locusta, V. olitoria, V. dentata), így néha, csak a 
tájnév említése esetén, nem lehet biztosan tudni, 
pontosan mely vadzöldségről van szó. A 
galambbegy fajokat is salátaként, olajjal, ecettel 
fogyasztva említik a források, bár kevés számú 
adatuk mindenképp kisebb jelentőségükre utal. 

Talán nem gondolnánk, hiszen manapság már 
alig ismert nálunk zöldségnövényként, de a 
pongyola pitypang (Taraxacum officinale) tavaszi, 
fiatal leveleinek salátaként, öntött salátaként 
fogyasztása is több adattal szerepel a forrásokban. …
tejesgazból … szoktak csinálni salátát. Cukorral, 
eszencel vagy tejfölösen készítik vagy 
megfonnyasztják, vagy sós, ecetes, cukros vízben 
nyersen eszik. A fonnyasztást zsírban vagy olajban 
csinálják. A régi öregek kimentek szedni, 
megöntötték salátának. Néhányszor említik a 
halványított pitypangot is a forrásokban. Fénytől 
elzárva a levelek világosabb zöldek és kevéssé 
keserűek lettek. Volt, aki kertjében házi módszerrel, 
egy rossz lábassal letakarva halványította a 
pitypangot. Bár egyes európai országokban 
napjainkban is termesztik, hazai fogyasztása ma 
nem jellemző. 

A vadhagymák közül a kígyóhagyma (Allium 
scorodoprasum, 2. kép) fiatal levelét 
vadfokhagymaként nyersen ették, fűszerként pedig, 
mint a fokhagymát használták. A ma páratlan 
népszerűségnek örvendő medvehagyma (Allium 
ursinum) régi fogyasztását alig említik az 
adatközlők, ritkán salátaként került az asztalra vagy 
főzeléknek főzték, esetleg fűszerként használták. A 

1. kép. Salátaboglárka (Ranunculus ficaria)
(Fotó: Dénes Andrea)
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vékony, kerek levelű gyakoribb vadhagymák 
(Allium vineale, A. oleraceum) levelét 
vadsnidlingként (3. kép) gyűjtötték és nyersen 
ették. A virágzat sarjhagymáit pedig alkalmi 
csemegeként fogyasztották. 

A martilapu (Tussilago farfara) nagyméretű, 
de még fiatal leveleibe húst, kását töltöttek, de 
levest, főzeléket, salátát és salátalevest is főztek 
belőlük tavaszonta. Az első főzőlevet elöntötték, 
mert a növény kesernyés ízű. Martilapuból főzelék 
egy adatközlő szerint így készült: A martilapu 
szárát (megj.: minden bizonnyal levélnyelét) 
összevágjuk, zsírban dinszteljük, lisztet szórunk rá, 
vízzel felengedjük, cukorral, sóval ízesítjük.

A közönséges torma (Armoracia rusticana) 
vadon is nagy számban előfordult, így vadon is 
gyűjtötték, rokonához, a debreceni tormához (A. 
macrocarpa) hasonlóképpen. Reszelt gyökeréből 
hús vagy főtt sonka mellé készülhetett mártás vagy 
tejfölös, esetleg ecetes torma. A sárközi orjaleves 
fűszere is a reszelt tormagyökér. A nagyobb méretű 

leveleket húsos töltelékkel töltötték. Tormalevélből 
főzeléket is főzhettek: Az összevágott tormalevelet 
vízben megfőzik, többször leöntik róla a vizet, mert 
leve zöld és keserű. Végül berántják, és jó 
hagymászsírral behabarják. A torma mai 
felhasználása hasonlatos az egykorihoz, de ma már 
kevesen gyűjtik vadon a tormagyökeret és a 
tormalevelet. 

A felfutó komló vagy vadkomló (Humulus 
lupulus) tavaszi, néhány 10 cmes hajtása (4. kép) 
népszerű volt, sokfelé említik gyűjtését. A zsenge 
hajtást  kirántották, többfelé levesnek (5. kép) 
főzték és főzelék is készülhetett belőle 
zöldbabszerűen főzve. Napjainkban népszerűsége 
nem tért vissza, annak ellenére, hogy egyes európai 
országokban ismert és termesztett zöldségnövény. 

A nagy csalánt vagy csípős csalánt (Urtica 
dioica) a legtöbb archív forrásban kiskacsák 
eledeleként említik. Lényegesen kisebb volt a 
népszerűsége emberi táplálékként. Gyakrabban 

4. kép. Komlóhajtás (Humulus lupulus)
(Fotó: Dénes Andrea)

2. kép. Kígyóhagyma (Allium scorodoprasum)
(Fotó: Dénes Andrea)

3. kép. „Vadsnidling” (Allium oleraceum)
(Fotó: Dénes Andrea)

5. kép. Komlós paszulyleves
(Fotó: Dénes Andrea)
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említik ínségtáplálékként, amit a II. világháború 
utáni nehéz időkben itthon, vagy a hadifogságban 
fogyasztottak. Sokan állítják, hogy a hadifogságban 
a csalán fogyasztása mentette meg az életüket. A 
régi konyhákban fiatal hajtásából levest, főzeléket 
(6. kép), csalános húsvéti tojásételt készítettek. A 
csalánfőzelék egy archív recept szerint így készült: 
Zsírban dinsztelem, majd híg rántást teszek rá, tejet 
kavarok bele, majd cukrozva fogyasztom.

A csemegebaraboly (Chaerophyllum 
bulbosum) talán az az ehető vadnövény, amely a 
legtöbb tájnévvel rendelkezik, pl. mihálka 
bubolyicska, bobályka, gobolyicska (7. kép). A sok 
név is az egykori jelentőségére utal. Napjainkban 
nem csak fogyasztása, hanem maga a faj sem túl 
ismert, pedig előfordulása ma sem ritka. Régen 
gyerekcsemegeként, mezei csemegeként és 
ínségeledelként nyersen ették, ritkán nyersen 
salátának készítették el. Egy adatközlő a 
gyerekkorára visszaemlékezve említi a 
gobolyicskázást: … mint a kis piros retek, akkora 
volt, kivettük a földből, megpucoltuk, mögöttük, 
mint a retket. Nyersen elsősorban gyerekek ették, 
néhol felnőttek is, mint a sárgarépát.

A gyékénynek (Typha latifolia) az egykori 
vadvízország Magyaroszágon feltehetően nagyobb 
jelentősége volt. Lisztes gyöktörzsének tavaszi 
fogyasztása ínségtáplálékként ismert, később pedig 
a pásztorok említik fogyasztását lisztszerűen vagy 
burgonyaszerűen készítve. Fiatal hajtásából ritkán 
saláta is készülhetett. Szintén ritkább vadon 
gyűjtött salátanövény volt az Alföldön a 
szélhajtitövis vagyis a mezei iringó (Eryngium 
campestre) még egészen zsenge, fiatal levele. 

A réti bakszakáll (Tragopogon pratensis) 
édesfűként, gyerekcsemegeként említett az archív 
adatok között. Fiatal, édeskés hajtását meghántva 

ették, ősszel göndör levelét rágták. Néhol savóban 
főzték meg. … szüretkor mindig ettük a bakszakát. 
Megtudta a tanárunk, és ötszázszor le kellett írni, 
hogy füvet csak kérődző állat eszik. A réten volt a 
bakszaka, göndör szélű, mikor elszakítják, tejszerű 
nedv jön ki belőle, több ága van, megettük a 
levelit. 

Dénes Andrea
Janus Pannonius Múzeum

denesandreajpm@gmail.com

Irodalom: Dénes, A., Papp, N., Babai, D., Czúcz, B., 
Molnár, Zs. (2013): Ehető, vadon termő növények és 
felhasználásuk a Kárpátmedencében élő magyarok 
körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján. 
Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 
13: 142. – Dénes A. (2017): Vadnövények gyűjtögetése 
és piaci árusítása Baranya megyében egykor és ma. 
Etnobotanikai áttekintés és napjaink gyakorlata. JPM 
Évkönyv 54: 47104. – Hazai múzeumok néprajzi 
archívumainak kigyűjtött adatai (források a szerzőnél)

6. kép. Csalánszósz puliszkával
(Fotó: Dénes Andrea) 7. kép. Csemegebaraboly

(Fotó: Dénes Andrea)
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Intézetünk hírei
PTE Tudományos Diákköri Konferencia 2023

A PTE ÁOK és GYTK 2023. évi tudományos diákköri konferenciáját február 1617én rendezték. A pécsi 

Farmakognóziai Intézetet szép számmal képviselték hallgatók, akik közül többen helyezést is értek el a kari fordulón, így 

részt vehetnek az OTDKn.

Agócs Attila, III. évf. – Magyar fajtamézek azonosítása, antioxidáns kapacitása, és ennek hátterében álló hatóanyagok 
vizsgálata. Témavezetők: Dr. Farkas Ágnes, Dr. Balázs Viktória Lilla

Ángyán Virág Diána, III. évf. – Hazai fajtamézek pollenspektruma és antibiofilm hatása. Témavezetők: Dr. Farkas Ágnes, 
NagyRadványi Lilla

Bordás Bence,  IV évf. – A kakukkfű illóolaj és antibiotikumok antibakteriális hatásának vizsgálata in vitro checkerboard 
módszerrel. Témavezetők: Dr. Horváth Györgyi, Dr. Balázs Viktória Lilla – különdíj

Koloh Regina, V. évf. – Levendula, gesztenye és repceméz antibakteriális hatása krónikus sebfertőzéseket okozó 
baktériumok esetén. Témavezetők: Dr. Farkas Ágnes, Dr. Balázs Viktória Lilla – I. hely

Ormai Edit, VI. évf. (orvostanhallgató) –  Illóolajok biofilmdegradációs hatásának vizsgálata nozokomiális fertőzéseket 
okozó baktériumok ellen. Témavezetők: Dr. Horváth Györgyi, Dr. Kocsis Béla, Dr. Balázs Viktória Lilla – I. hely

Répás Fanni, V. évf. – Az olasz szalmagyopár illóolaj fitokémiai vizsgálata és antibakteriális hatásának in vitro értékelése. 
Témavezetők: Dr. Horváth Györgyi, Dr. Balázs Viktória Lilla – II. hely

Shubail Sarah, IV. évf. – Nigella sativa zsíros olajának és Gaultheria procumbens illóolajának gyulladáscsökkentő szerepe 
kontakt dermatitisz modellben. Témavezetők: Dr. Horváth Györgyi, Dr. Kemény Ágnes, Csikós Eszter – I. hely

Tóth Gergely, IV. évf. – A levendula illóolaj és fő komponenseinek gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata in vitro Raw 
264.7 sejtvonalon. Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, Dr. Kálmán Nikoletta

UyaiAbasi Ukut, V. évf. – Evaluation of the traditional use of Garcinia kola in West Africa, the modern scientific 
evidence and clinical use potential. Témavezetők: Dr. Purger Dragica, Dr. Csikós Eszter

(Fotó: Mag Norbert)
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Illóolajok antibakteriális hatásának 
vizsgálata in vitro módszerekkel –

Doktori (PhD) értekezés összefoglalója

Manapság, amikor a légúti megbetegedések a 
Föld lakosságát a leginkább veszélyeztető tényezők 
között szerepelnek, rendkívül nagy jelentősége van 
azoknak a kutatásoknak, amelyek az ellenük való 
védekezésre irányulnak. Az antibiotikum
rezisztencia nagymértékű terjedésével 
párhuzamosan elengedhetetlen az új, akár növényi 
eredetű antibakteriális vegyületek kutatása, hogy 
célzottan alkalmazhassuk őket terápiás célra. Az 
illóolajok már az ókorban ismert és alkalmazott 
szerek voltak, amelyeket a betegségek tüneti 
kezelése mellett illatszerként is használtak. 
Napjainkban az illóolajtartalmú készítmények újra 
reneszánszukat élik, ám megfelelő biztonsággal és 
hatékonysággal történő alkalmazásukhoz, légúti 
megbetegedések esetén, jól megtervezett 
vizsgálatok szükségesek.

Munkánk során négy, a felső légúti 
megbetegedésekben elterjedten használt illóolaj 
(borsmenta, fahéjkéreg, szegfűszeg, kakukkfű) 
alaposabb megismerését tűztük ki célul. A 
mikrobiológiai in vitro rendszerek alkalmasak arra, 
hogy kísérletes körülmények között modellezzük a 
baktériumok és a vizsgálati anyag (jelen esetben 
illóolaj) kölcsönhatását. Az antibakteriális hatást 
vékonyrétegkromatográfiadirekt bioautográfia 
módszerével, valamint biofilm gátló és quorum 
sensing hatás vizsgálatára alkalmas in vitro 
módszerekkel vizsgáltuk. A biofilm vizsgálatok 
eredményeinek szemléltetésére scanning 
elektronmikroszkópos felvételek is készültek. 
Fontos kiemelni, hogy mivel az illóolajok 
lipidoldékonyak, szükség volt olyan fejlesztésre, 
amely lehetővé tette az illóolajok könnyebb 
diffundálását vizes közegben. Ennek érdekében 
sikeresen végeztük el az illóolajok 
nanotechnológiai formulálását. Az in vitro 
mikrobiológiai vizsgálatok előtt meghatároztuk az 
általunk használt illóolajok kémiai összetételét is 
GCMS (gázkromatográfiás analízis tömeg
spektrometriás detektálással) és GCFID 
(gázkromatográfiás analízis lángionizációs 
detektálással) módszerekkel. Ezek eredménye 
alapján a későbbiek során az egyes illóolaj
komponenseket is be tudtuk vonni a vizsgálatokba.

Kutatásunk alapján elmondható, hogy mind a 
fahéjkéreg, mind pedig a kakukkfű illóolaja 
alkalmas lehet légúti megbetegedések 
prevenciójára, valamint a betegségekkel járó 
fertőzés kezelésére, hiszen hatásos antibakteriális 
anyagoknak bizonyultak Haemophilus influenzae, 
H. parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae, S. 
mutans, valamint Pseudomonas aeruginosa 
baktériumokkal szemben is. A fahéjkéreg és a 
kakukkfű illóolaja mellett nem elhanyagolható a 
borsmenta és a szegfűszeg illóolajainak hatása sem, 
hiszen ezek is gátolták a fent említett baktériumok 
szaporodását és azok biofilmképzését in vitro 
mikrobiológiai rendszerekben.

A biofilmképző mechanizmus pontosabb 
megismerése érdekében kutatásunk részét képezte a 
quorum sensing mechanizmus gátlásának 
tesztelése. Megállapítottuk, hogy az általunk 
vizsgált illóolajok közül a borsmenta illóolaja 
mutatta a legjobb gátló hatást, annak ellenére, hogy 
a biofilmképződést nem tudta hatékonyan gátolni. 
Eredményeink rávilágítottak arra, hogy a borsmenta 
illóolajának hatásossága nem a biofilmet alkotó 
baktériumsejtek összetapadásának korlátozásában, 
hanem a baktériumsejtek kommunikációjának 
gátlásában rejlik.

Új tudományos eredményeinket az 
alábbiakban foglaljuk össze:

1. Sikeresen meghatároztuk illóolaj mintáink 
összetételét GCMS és GCFID technikát 
alkalmazva.

2. Direkt bioautográfia módszerét alkalmazva 
elsőként bizonyítottuk be a fahéjkéreg, a kakukkfű, 
a borsmenta és a szegfűszeg illóolajának és azok 
komponenseinek gátló hatását Haemophilus spp. 
ellen. Összillóolajvizsgálatok esetén megfigyeltük, 
hogy a legérzékenyebben a fahéjkéreg és a 
kakukkfű illóolajával történő kezelésre reagáltak a 
baktériumok. Kiemelendő a H. influenzae, amely a 
fahéjkéreg illóolajjal történő kezelés esetén 10,98 
mmes gátlási zónát mutatott. Mindemellett a 
kakukkfű illóolajával történő kezelés esetén 11,23 
mmes gátlási zónát mérhettünk S. mutans esetén. 
Megállapítottuk, hogy a borsmenta esetén a mentol, 
az 1,8cineol, az izomenton, a menton és a mentil
acetát is gátló hatást fejt ki Haemophilus spp. 
törzsek esetén. A módszer sikeres optimalizálásának 
köszönhetően detektálásra került továbbá, hogy a 
fahéjkéreg illóolaj esetén az eugenol, a 
fahéjaldehid, valamint az αterpineol fejt ki gátló 
hatást. Kakukkfű esetén a timol és linalool, 



15

Farmakognóziai Hírek – XVIII. évf. 64. szám

szegfűszeg illóolaja esetén pedig az eugenol mellett 
a limonén gátló hatása volt kimutatható 
bioautográfiás rendszerben. Mindemellett a 
P. aeruginosa, valamint Streptococcus törzsek 
esetén is alátámasztottuk mind a négy vizsgált 
illóolaj komponenseinek gátló hatását 
bioautográfiás tesztrendszert alkalmazva. A 
módszer kiegészülve a preparatív kromatográfiás 
eljárással részletes képet mutat arról, hogy mely 
illóolaj komponesek mondhatók aktívnak az egyes 
baktériumtörzsek esetén.

3. Sikeresen alkalmaztuk a mikrodilúciós 
módszert minimális gátló koncentrációk 
meghatározásának tekintetében. Megállapítottuk, 
hogy a borsmenta illóolaja bizonyult a legkevésbé 
hatásosnak a vizsgált illóolajok közül. 
Leghatékonyabbnak a fahéjkéreg illóolaja 
bizonyult, amelynél 0,06 mg/mles gátló 
koncentrációt detektáltunk a Haemophilus spp. és a 
S. pneumoniae esetén.

4. Vizsgálataink kitértek az illóolajok 
Pickeringemulzió formában történő alkalmazására. 
Megállapítottuk, hogy az illóolajok Pickering
emulziós formulációja a leghatékonyabb az 
illóolajok biofilmgátlása során, szemben az 
illóolajok etanolos és Tween törzsoldataival 
szemben. Eddigi irodalmi adatok nem állnak 
rendelkezésünkre, amelyek kitérnek a Pickering
emulzióval formulált illóolajok biofilmképződést 
gátló hatására légúti patogének esetén.

5. Elsőként írtuk le, hogy a biofilmgátlás 
tekintetében a Haemophilus spp. esetén a kakukkfű 
illóolaja mondható a legaktívabbnak (gátlási ráták: 
76,64% és 76,35%) a vizsgálatunkba bevont 
illóolajak közül.

6. Megállapítottuk, hogy a fahéjkéreg illóolaj 
a Streptococcus sp. képviselői esetén (gátlási ráták: 
85,96%, 78,22%), valamint a P. aeruginosa (gátlási 
ráta: 80,22%) esetén hatásosabbnak bizonyult a 
kísérletbe bevont egyéb illóolajokhoz képest.

7. Elsőként bizonyítottuk a mentol és a 
szegfűszeg illóolaj antiQS hatását.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi
Társtémavezető: Dr. Krisch Judit

Védés 2022. december 8án 100%os eredménnyel.

Balázs Viktória Lilla
PTE Farmakognóziai Intézet

viktoria.balazs@aok.pte.hu

Felhívás

Várjuk Olvasóink tudományos, szakmai írásait.
A beküldött kéziratok megjelentetése a 

Szerkesztőbizottság értékelése alapján történik.
A formai követelményekért, kérjük, keresse fel a 
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BESZÁMOLÓ

Nemzetközi Workshop – A homeopátia 
mögött rejlő tudomány felfedése

Franciaország „gasztronómiai fővárosa”, a 
második legnagyobb egyetemváros az országban és 
csodálatos kulturális központ: Lyon.

Ebben a gyönyörű városban került sor 2022. 
november 2526án, támogatónk a BOIRON 
Alternative medicine company és HRI Homeopathy 
Research Institute rendezésében a „The Evolution 
of Medicine International Workshop  Unveiling the 
science behind homeopathy” (Az orvostudomány 
evolúciója nemzetközi workshop – A homeopátia 
mögött rejlő tudomány leleplezése) című 
találkozóra, melyen a PTE GYTK Farmakognóziai 
Intézet képviseletében vehettünk részt. 

A meghívottak között több ország, különböző 
területekről érkezett szakemberei képviseltették 
magukat: Belgium, Bulgária, Brazília, Egyesült 
királyság, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Olaszország, 
Románia, Spanyolország, Svédország, Tunézia.

Nagyon színes programok vártak minket, 
bejártuk a BOIRON Lyoni telephelyét, ahol 
megismertük a homeopátiás gyógyszereket gyártó 
cég tevékenységét, arculatát, a kutatásfejlesztési 
osztály törekvéseit. Körbevezettek minket a 
gyártáson, bemutatták hogyan készülnek a 
homeopátiás gyógyszerek, amelyeknek ugyanolyan 
szigorú követelményeknek kell megfelelni az 
alapanyagok beszerzésétől a gyártáson keresztül a 
csomagolt késztermékig, mint bármilyen más 
gyógyszernek. A kiindulási anyagok, gyógyszerek 
és gyártási körülmények megfelelőségét komolyan 
felszerelt, modern minőségellenőrzési 
laboratóriumban vizsgálják klasszikus kémiai, 
műszeres analitikai és mikrobiológiai módszerekkel 
egyaránt.

1. kép.  Lyon
(Fotó: Biró Viktória)

3 kép. Gyártósor részlete
(Fotó: Biró Viktória)

2. kép. A résztvevők több országból érkeztek
(Fotó: Biró Viktória)

4. kép. Egy az analitikai laborok közül
(Fotó: Biró Viktória)
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A BOIRON után bemutatkozott a velük 
együttműködő HRI homeopátiás kutatóintézet, 
amelynek munkatársai a homeopátiás tudományos 
világ egyik fő összefogói, magas színvonalú 
kutatások előmozdítására törekszenek nemzetközi 
szinten. A szervezetben dolgozó kutatók, orvosok 
és homeopátiás klinikusok a rendelkezésre álló 
módszerek segítségével választ keresnek a 
homeopátia működésére, és arra, hogy milyen 
területeken lehet hatékonyan használni.

Sok színes előadást láthattunk, amelyeknek fő 
célja a különböző nemzetek különböző szakágainak 
összehozása és az integratív medicina 
szemléletétének erősítése. Volt szó a homeopátiával 
kapcsolatos tudományos munkákról, klinikai 
hatékonyságának bizonyításáról és a homeopátia 
körüli viták körbejárásáról. Több előadás szólt a 
modern orvoslásról, az integratív medicina 
fontosságáról és gyakorlati alkalmazásairól. Pozitív 
volt, hogy nem csak a tudományos és 
gyógyszergyártó szféra volt jelen, hanem az ezen a 
tudományosan holisztikus integratív medicina elv 
alapján működő klinikák képviselői, úgy, mint az 
innovatív Francia „Integrative Health Center”, vagy 
az Olasz „Integrative Oncology” professzorai, akik 
már a gyakorlatban alkalmazzák egyszerre a 
hagyományos, homeopátiás és fitoterápiás 
eljárásokat.

Lyon utcáit járva érezhető volt, hogy az ott 
élőknek fontos az egészségmegőrzés és a 
természetes gyógymódok használata. 
Meglátogathattuk a város legrégebbi 
egészségpontját, amely a város történelmi 
negyedében található. A Herboristerie SaintJean 
Gyógynövénybolt több gyógynövényszakértő és 
növényspecialista közreműködésével 1849 óta látja 
el a város lakóit különböző tradicionális 
gyógymóddal és termékkel.

Az eseményen rengeteg új tapasztalattal 
gyarapodtunk, amelyeket beépíthetünk későbbi 
munkásságunkba is.

Biró Viktória
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

biro.viktoria@pte.hu

7. kép.  Herboristerie SaintJean Gyógynövénybolt
(Fotó: Biró Viktória)

6. kép. Herboristerie SaintJean Gyógynövénybolt
(Fotó: Biró Viktória)

5. kép. Részlet egy a homeopátia hatás
mechanizmusát vizsgáló kísérletsorozat 

bemutatójából
(Fotó: Biró Viktória)
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

Hazai fajtamézek pollenspektruma

Napjainkban a harmadik leggyakrabban 
hamisított élelmiszer a méz, a tej és az olívaolaj 
után. Az Agrárminisztérium és a Nébih közlése 
szerint Kínából nem érkezik méz Magyarországra, 
ugyanakkor a magyar piacon kapható import mézek 
többsége Ukrajnából származik és ezeknél a 
mézeknél nem zárható ki a kínai eredet. Emellett 
bevett szokás lett, hogy olcsóbb mézeket kevernek 
jó minőségű európaival, ezzel is megnehezítve a 
mézek pontos eredetének megállapítását. Az 
élelmiszervizsgálati kutatások fontos iránya a 
mézhamisítás felismerésére szolgáló módszerek 
kidolgozása [1] [2] [3]. 

A mézhamisítás elkerülése és a mézek 
megfelelő minőségének biztosítása különösen 
fontos a gyógyító célra szánt ún. orvosi mézek 
esetén. Az adott méz növényi eredetének 
megállapításakor vizsgálják a minták érzékszervi 
jellemzőit (szín, illat, íz, állag), fizikaikémiai 
tulajdonságait (pl. elektromos vezetőképesség, 
nedvességtartalom, pH, diasztázaktivitás), speciális 
marker vegyületek jelenlétét, valamint pollen
összetételét.

Kutatócsoportunk régóta alkalmazza a 
mikroszkópos pollenanalízis módszerét az egyes 
mézféleségek beazonosítása céljából. A virágpor 
vagy pollen egy mikroszkopikus méretű, szemcsés 
anyag, amely a virágos növények hím genetikai 
állományát szolgáltatja. A nektár gyűjtése során 
könnyen rátapad a méhek testére, így az adott 
növény pollenje a mézben is megjelenik és ennek 
köszönhetően az említett eljárás felhasználható a 
mézek botanikai eredetének meghatározására. A 
pollenszemek egyenkénti azonosítása hosszú időt és 
speciális szakértelmet igényel, amelyben 
kutatócsoportunk tagjai nagy jártasságot szereztek 
az elmúlt években.

A jelenleg folyó kutatás keretein belül hazai 
akác, hárs és napraforgómézek pollenspektrumát 
is elemeztük. A pollenanalízis során centrifugálást 
követően a pollent tartalmazó üledékhez desztillált 
vizet adtunk és az így elkészült pollenszuszpenziót 
előmelegített tárgylemezekre pipettáztuk. A 
pollenszemeket fukszinos glicerinzselatinnal 
festettük meg, majd kamerával kapcsolt 
fénymikroszkóppal vizsgáltuk. Von der Ohe és 
munkatársai [4] módszerét követve, mézmintánként 
legalább 500 pollent számoltunk le jelezve, hogy 
hány pollenszem tartozik adott növényfajhoz (
családhoz). A pollentípusok relatív gyakoriságát az 
összes pollenszem százalékában adtuk meg. A 
pollentartalom alapján a méz akkor nyilvánítható 

1. ábra. (a) akác, (b) hárs, (c) napraforgó pollen fénymikroszkópos képe. Aránymérték: 25 µm
(Fotó: Ángyán Virág Diána)

1. táblázat. Pollentípusok relatív gyakorisága hazai fajtamézekben
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fajtaméznek, ha a szakirodalmakban leírt 
százalékos arányban tartalmazza az adott növény 
pollenjét.

Az akácméz pollenje alulreprezentált, 
átlagosan 28%os vagy magasabb akác (Robinia 
pseudoacacia) pollentartalom esetén tekinthető 
fajtaméznek. A hársméz pollenje számos esetben 
extrém módon alulreprezentált, az átlagos hárs 
(Tilia spp.) pollentartalom 23%. A napraforgóméz 
napraforgó (Helianthus annuus) pollentartalma a 
legváltozóbb, 20 és 90%os érték között mozoghat 
az egyes napraforgófajták pollentermelésétől 
függően [5]. 

Mézmintáink pollentípusainak relatív 
gyakoriságát az 1. táblázat foglalja össze. A vizsgált 
akácmézekben a R. pseudoacacia (1a. kép) pollen 
volt a domináns pollentípus a méz fajtájának 
megfelelően, hasonlóan a hársmézekhez, 
amelyekben az elvártnál magasabb százalékban 
volt jelen a Tilia spp. (1b. kép) pollen. A kutatásba 
bevont napraforgómézek H. annuus (1c. kép) 
pollengyakorisága szintén megfelelt az 
irodalmakban leírtaknak, így egyértelműen 
fajtaméznek tekinthetőek [6].

A korábban bemutatott, a kutatómunkánk 
során is alkalmazott mézminták mindegyikében 
megfelelő arányban voltak jelen a fajtajelleget 
alátámasztó akác, hárs, illetve napraforgó 
pollenszemek. A mikroszkópos pollenanalízis 
módszere lehetőséget nyújt kutatócsoportunk 
számára, hogy meghatározzuk a különböző 
vizsgálatokba bevont mézminták eredetét.

Ángyán Virág Diána
gyógyszerészhallgató

NagyRadványi Lilla
PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

radvanyililla25@gmail.com

Irodalom: 1. Naila A. et al. (2018). Food Cont. 90: 152
165. – 2. Se K. W. et al. (2019). J. Food Comp. Anal. 80: 
16–32. – 3. Chavan D. et al. (2022). J. Agric. Food 
Chem. 70: 14084−14095. – 4. Von der Ohe W. et al. 
(2004). Apidologie. 35(1): S18S25 – 5. Oddo et al. 
(2004). Apidologie. 35(1): S38S81. – 6. Balázs et al. 
(2021). Foods. 10(7): 1632.
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Továbbképzéseinkre várjuk minden érdeklődő, hallgató, 

egészségügyi szakdolgozó jelentkezését!
https://esztk.etk.pte.hu/tanfolyamok

Pécs, Magyarország

Gyakorlati tanácsok a gyógynövények helyes alkalmazásáról
2023. március 4.

A méz és más méhészeti termékek szerepe az egészségmegőrzésben
2023. március 25.

Illóolajok szerepe az egészségmegőrzésben
2023. április 15.

Csak az illatuk miatt szeretjük őket? – Illóolajok használatáról 
gyakorlati megközelítésben

2023. április 29.
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Gyógyszerész és asszisztens, szakasszisztens továbbképzés:

pecsdrog@gmail.com
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Szervező: PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

Tapasztalatok és megoldási lehetőségek a COVID fertőzés 
megelőzése, gyógyítása és utógondozása területén

Győr
2023. március 25.

A COVID fertőzés utáni gyógyszerészi gondozás
Miskolc

2023. április 22.

Fókuszban a modern megoldási lehetőségek a mindennapi 
gyógyszerészi munka során

Szolnok
2023. május 20.
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RECEPT

Zamatos turbolyás indiai laposkenyér

Hozzávalók a tésztához:
1,6 dl langyos víz,
2 tk. cukor,
másfél tk. szárított élesztő,
25 dkg liszt,
fél tk. só,
negyed tk. sütőpor

Hozzávalók a pesztóhoz:
45 gerezd fokhagyma, 
bő maroknyi friss zamatos turbolya, 
5 dkg gomolyatúró,
56 ek. olívaolaj, 
pár csepp citromlé, 
só ízlés szerint

Elkészítés: 
Az élesztőt, a langyos vizet és a cukrot 

összekeverjük, picit állni hagyjuk, majd 
hozzáadjuk a lisztet, a sót, az olajat és a 
sütőport, és a tésztát addig dagasztjuk, amíg 
már nem ragad. Meleg helyen, lefedve hagyjuk 
kétszeresére kelni, majd gyerekökölnyi 
gombócokra osztjuk, és hagyjuk 10 percet 
kelni. Ezután kézzel lapos kenyérkékké 
húzzuk a gombócokat, és egy felforrósított, 
minden adag előtt kiolajozott 
(vas)serpenyőben mindkét oldalukat, sütés 
közben lefedve halványbarnás foltosra sütjük. 

Közben a zamatos turbolyát és a 
fokhagymát apróra vágva összekeverjük az 
olajjal, az elmorzsolt gomyolyatúróval, pár 
csepp citromlével, ízlés szerint sózva. Ezt a 
keveréket kenjük a kenyérkék először megsült 

 
 

oldalára még a serpenyőben, miközben a 
másik oldaluk sül. Frissen, melegen 
fogyasztjuk.

 
A zamatos turbolya táplálkozási 

értékei, gyógyhatásai: Magas flavonoid és 
Cvitamintartalmú természetes antioxidáns 
hatású, emellett emésztésserkentő és vízhajtó, 
jellegzetes ánizsos ízű fűszernövény. Ritka 
esetben allergiás reakciót válthat ki.

Dénes Andrea
Janus Pannonius Múzeum

denesandreajpm@gmail.com
#erdőkóstoló blog

Hírek
53rd International Symposium on Essential Oils Natural 

Therapies
(ISEO 2023)

Milazzo, Olaszország
2023. szeptember 1316.

https://www.iseoils.com/iseo2023


