Fogalmak
A gyógynövény fogalma
- Azok a növények, amelyeket a világon a hivatalos gyógyászat, a
népi gyógyászat vagy a természetgyógyászat régebben
felhasznált vagy jelenleg is felhasznál gyógyítás céljára;
- A hivatalosan elismert gyógynövényeknek szerepelniük kell az
adott ország gyógyszerkönyvében. Pharmacopoea Hungarica
editio VIII. (Ph. Hg. VIII. )
Népi gyógyászat  racionális fitoterápia
Tapasztalati tudás  hatóanyag-kutatás, klinikai vizsgálatok
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A hatóanyag fogalma
– A gyógyhatásért felelős vegyület vagy vegyületcsoport
A drog fogalma
- a gyógynövényeknek a Gyógyszerkönyvekben és a Magyar
Szabványban leírt része v. annak meghatározott eljárással
készített terméke.
- a gyógynövény legtöbb hatóanyagot (hatóanyag-együttest)
tartalmazó része, melyet többnyire szárítással tartósítanak és
esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon kívül más
mechanikai feldolgozásban v. egyéb kezelésben nem részesült
- a növényi nyersanyagból előállított termék (pl. illóolaj, zsíros
olaj, gyanta, balzsam)
- a növényi nyersanyagból átalakítással nyert anyag (pl. orvosi
szén, kátrány)

A drogok elnevezé
elnevezése
Az első név a drog anyanövényének a nemzetség
részéből vagy a fajnévből, esetleg mindkettőből (vagy
egy egészen más névből) származik, és egyes szám
birtokos esetben áll.
A második név a használt növényi rész neve egyes szám
alanyesetben és esetleg harmadik szóként szerepelhet
egy jelző, amely meghatározza a drog származását,
alakját, utalhat a feldolgozásra stb.
pl. Farfarae folium
(martilapu)

(martilapu levél)

← Tussilago farfara

Gyógynövény-drogok minősítése: származási, tisztasági,
tartalmi vizsgálatok szigorú szabályok szerint  biztonságosság
Gyógyszer - Hagyományos növényi gyógyszer/Gyógyhatású
készítmény - Étrend-kiegészítő
Törzskönyvezés – Egyszerűsített engedélyezés, de szigorú
követelményrendszer (GYEMSZI) – Bejelentési kötelezettség
(OÉTI felé), gyenge minőségi garancia
Nehezen átlátható szabályozás  visszaélések

A drogok elnevezé
elnevezése 2.
Főbb drogtípusok
Herba – virágos hajtás föld feletti része pl. Agrimoniae herba apróbojtorján
Folium – levél pl. Melissae folium - citromfű levele
Flos – virág, virágzat pl. Carthami flos - sáfrányos szeklice csöves
virágai
Radix – gyökér pl. Levistici radix - lestyán gyökere
Cortex – kéreg pl. Frangulae cortex - kutyabengekéreg
Fructus – termés pl. Carvi fructus kömény termése
Semen – mag pl. Sinapis albae semen - fehér mustár magja

A drogok elnevezé
elnevezése 3.
Növényi anyagok
Amylum – keményítő pl. Maydis amylum - kukoricakeményítő
Aetheroleum – illóolaj pl. Menthae piperitae aetheroleum
borsosmenta illóolaj
Oleum – zsírosolaj pl. Helianthi oleum napraforgó olaj)

A gyó
gyógynö
gynövény drogok felhaszná
felhasználása
Fitoterápia
Aromaterápia
Gyógyszeripar
– A gyógynövények hatóanyagának gyógyszerként való feldolgozása - pl.
szívglikozidok.
– A gyógynövényekből izolált molekulák félszintetikus átalakítása - pl. növényi
szteroidok.
– Modellvegyületek.

Lignum – fa teste pl. Juniperi lignum boróka fatest

Élelmiszeripar – fűszernövények, aromák, színezékek, funkcionális

Pix – kátrány pl. Juniperi pix boróka kátrány

Kozmetikai ipar – illóolajok, egyéb növényi hatóanyagok
Háztartásvegyipar - tisztítószerek
Vegyipar – növényvédő szerek

élelmiszerek

Resina – gyanta pl. Pini resina fenyőgyanta

Felhaszná
Felhasználási formá
formák a fitoterá
fitoterápiá
piában

Felhaszná
Felhasználási formá
formák a fitoterá
fitoterápiá
piában

Galenusi készítmények
Folyékony kivonat (extractum fluidum) – 15-50% szárazanyag
Tea, teakeverékek (species) (3-5) →vizes kivonat
– Forrázat (infusum) - flos, folium, herba – 100 0C víz, 10-20 perc
állás
– Főzet (decoctum) - radix, rhizoma, cortex, fructus, semen - 5-30
perc főzés
– Áztatás (maceratum) – szobahőmérsékletű vízben -5-10 óra
állás. Pl. C-vitamin, nyálkaanyag kivonására; egyéb: ecet, olaj
– Borogatás – finomabb, ill. kevésbé finom aprítású drogpor vízzel
nedvesítve, pépesen, borogatás céljából
Oldat (solutio): drogokból vízoldással készült kivonat
Tinktúra: folyékony alkoholos kivonat – gutta (csepp-készítmény),
gyógybor
Szirup (sirupus): cukoroldatos készítmény

Felhaszná
Felhasználási formá
formák a fitoterá
fitoterápiá
piában
Növényi nyersanyagok
– Zsíros olajok:főként magvakban felhalmozódó tartaléktápanyagok
– Illóolajok: intenzív illatú, könnyen párolgó anyagok
– Kámfor: illóolajból intenzív lehűtés során kiváló illatos kristályok
– Balzsam: fák, cserjék kérgének sebzésekor kitörő, sűrűn folyó
nedv (illóolaj, gyanta, egyéb anyag)
– Gyanta: fák, cserjék kérgének sebzésekor kifolyó, levegőn
megszilárduló anyag)

Sűrűn folyó, vagy száraz kivonat (extractum spissum, illetve
extractum siccum) – a növényi drog sűrűn folyó, vagy szárazra
párolt vizes kivonata.
Kenőcs (unguentum): lágy, kenhető gyógyszerforma.
Tabletta: porított drogból v. száraz kivonatokból összepréselt
gyógyszerforma
Kátrány: természetes szerves anyagokból (fa, szaru, csont, szén )
száraz desztillációval folyékony v. sűrűn folyó elegyek

Mi minden van egy nö
növényben, mint
ható
hatóanyag?
Vágújfalvi biogenetikai rendszere 5
anyagcsere-út és szerkezet alapján
anyagosztály határoz meg:
1. szacharidok
2. fenoloidok
3. poliketidek
4. terpenoidok
5. azotoidok

fő
5

Szé
Szénhidrá
nhidrátok
Monoszacharidok
- glükóz, fruktóz - pl. gyümölcsök, méz
Di- és oligoszacharidok
- szacharóz, laktóz - pl. nádcukor, répacukor
- frukto- , manno- vagy galaktooligoszacharidok
prebiotikumok
pl. Echinacea purpurea – arabinogalaktán;
anyatejben 130 féle oligoszacharid
Poliszacharidok
- homopoliszacharidok:keményítő, inulin – cikória, pitypang
- heteropoliszacharidok: pektinek, mézga, nyálka – lenmag,
útifű, orvosi ziliz, mályva, izlandi zuzmó, stb.
Cukoralkoholok
- mannitol, szorbitol, xilitol – pl. virágos kőris,berkenye,
nyírfakéreg

Fenolos (aromá
(aromás) anyagok

Fenolos (aromá
(aromás) anyagok
Flavonoidok
Jelentős antioxidánsok, gyulladáscsökkentők, daganatellenes,
keringésjavító hatás
pl. rutin – bodza, japánakác, ginkgo, izoflavonoidok - tövises
iglice, antociánok – fekete áfonya,hibiszkusz
Fahéjsav és származékai
pl., fahéjsav – benzoégyanta, kumársav, - csalán, kávésav, pitypang, klorogénsav, - közönséges bojtorján, rozmaringsav
- rozmaring
Kumarinok
pl. furokumarinok – zeller, petrezselyem, eszkulin vadgesztenye, szkopoletin – burgonya, fraxin – kőris fajok

Poliketidek

Lignánok
Fontos antioxidánsok
pl. flavanolignánok, szilimarin – máriatövis
Fenolglikozidok
pl. szalicin - fűzfakéreg, arbutin – medveszőlő, vanilin vanília
Cseranyagok
pl. tanninok – tea, csertölgy
Aromás illóolaj-komponensek
pl. eugenol - szegfűszeg, esztragol - tárkony, ánizsaldechid ánizs
Terpenofenoloidok
pl. kannabionid - kender

Terpenoidok,
Terpenoidok, terpé
terpénszá
nszármazé
rmazékok
Monoterpének
- illóolajok fő összetevői
pl.: linalool - levendula, mentol, menton - borsmenta, karvon –
kömény, tujon – üröm, kámfor, - kámforfa, timol – kakukkfű,
stb.
Szeszkviterpének
- illóolajok fő összetevői
pl. :biszabolol, matricin – kamilla, zingiberén – gyömbér,
Diterpének
- keserűanyagok, balzsamok, gyanták alkotói
pl: marrubiin - pemetefű, karnozolsav - rozmaring, taxol tiszafa, ginkgolidok - ginkgo

Terpenoidok,
Terpenoidok, terpé
terpénszá
nszármazé
rmazékok
Triterpének
- Szaponinok, szteroidok, fitoszterolok
- pl. dioszgenin – agave, digitalis glikozidok - gyűszűvirág
Tetraterpének
- karotinoidok
pl. karotin – sárgarépa, körömvirág, likopin – paradicsom,
apokarotin, szafranál – sáfrány
Terpénszármazékok
Iridoidok pl. aukubin - lándzsás útifű, szemvidítófű
Valepotriátok - macskagyökér

Azotoidok
Speciális azotoidok
pl. kapszaicin – paprika, koffein – kávé, hisztamin - csalán,
allicin - fokhagyma, allantoin – fekete nadálytő
Ciánglikozidok
pl. szambunigrin - bodza, amigdalin – mandula, vicianin bükköny

Legfontosabb kiskerti gyó
gyógynö
gynövények

Mustárolaj-glikozidok
pl. szinalbin, szinigrin – mustár fajok, káposzta félék
Alkaloidok
pl. efedrin - csikófark, nikotin - dohány, koniin – foltos bürök,
atropin - nadragulya, morfin, kodein, papaverin - mák, kolhicin
– őszi kikerics, vinkamin – kis télizöld , hioszciamin,
szkopolamin – csattanó maszlag, beléndek, kokain - kokacserje

Matricaria recutita – orvosi szé
székfő
kfő
(kamilla)
Hazánkban termesztik ill. vadon gyűjtik,
Meleg- és fénykedvelő, szárazságtűrő, sziktűrő,
Áttelelő egyéves – vetés augusztus végén, szeptember elején a
talajfelszínre
Monokultúrában termeszthető 4-5 évig
Drog: Matricariae flos – kamillavirágzat, Matricariae aetheroleum kamillaolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj 0,4-1,5%, kamazulén, alfa-biszabolol
– Flavonoidok, kumarinok és fahéjsav származékok
– Nyálkaanyagok, glükoszacharidok

Achillea millefolium - közönsé
nséges
cickafark
Évelő növény Európában, Észak-Ázsiában, Észak-Afrikában honos
Általában igénytelen, a szárazabb talajt és a napos helyet kedveli
A nyár során többször virágozhat

Matricaria recutita – orvosi szé
székfő
kfő
(kamilla)
Hatás
– Gyulladáscsökkentő , antibakteriális hatású,
– Emésztést elősegítő, szélhajtó, simaizom-görcsoldó,
– Immunstimuláns
Alkalmazás
– a szájüreg, torok gyulladásainál gargarizálóként,
– az orrüreg gyulladásainál, hörghurutban inhalálószerként,
– gyomor-bélrendszeri fájdalmak enyhítésére belsőleg teaként
– a szem gyulladásainál borogatásra, öblögetésre,
– hüvelygyulladásnál öblögetésre,
– gyógyuló sebek, aranyér, lábszárfekély lemosására,
bőrgyulladásnál fürdőként vagy lemosásra
– leghatásosabb az alkoholos kivonat
– túlérzékenység előfordulhat keresztallergia esetén

Calendula officinalis – kerti kö
körömvirá
mvirág
Lágyszárú növény, Európában, így nálunk is termesztik
Meleg és fényigényes, szárazságtűrő
Egyéves – vetés márciusban 2-3 cm mélyen

Drog: Millefolii herba - virágos hajtás

Drog: Calendulae flos – körömvirág virágzat

Jellemző vegyületek, hatóanyagok

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Terpenoidok, karotinoidok
– Flavonoidok, kumarinok
– Poliszachaaridok

–
–
–

Illóolaj tartalma 0,2-0,5% legnagyobb arányban kamazulén
Keserűanyagok
Poliin és flavonoid vegyületek

Alkalmazás
– Gyulladáscsökkentő, hámosító hatása miatt külsőleg nehezen
gyógyuló sebek, fekélyek, ekcémák kezelésére. Pl. Azulenol kenőcs
– Teája étvágyserkentő, emésztést javító, epeelválasztást fokozó.
– Jól alkalmazható kismedencei görcsök, gyulladások, fájdalmak, erős
menstruáció és általában nőgyógyászati bántalmak megszüntetésére,
sőt klímax egyes tüneteinek enyhítésére is.

Calendula officinalis – kerti kö
körömvirá
mvirág
Hatás
–
–
–
–
–

gyulladáscsökkentő,
hámosodást elősegítő,
antibakteriális és antifungális,
simaizom görcsoldó,
Immunstimuláló

Alkalmazás
– elsősorban sebgyógyítószerként, lábszárfekély, furunkulus,
aranyér, égési sebek, horzsolások kezelésére alkalmazzák
külsőleg.
– belsőleg pedig gyomor-, bél-, hólyaghurut kezelésére,
vastagbélgyulladás esetén ajánlott.

Echinacea spp.
spp. – kasvirá
kasvirágfajok
E. purpurea, E. angustifolia; E. pallida
Évelő növény Észak-Amerikában honos fajok
Fény- és melegkedvelők, a bíbor kasvirág vízigényes, a keskenylevelű
és a halvány kasvirág szárazságtűrő
A palántákat május második felében lehet kiültetni. Tőosztással
szaporítható
Drog: E. angustifoliae/purpureae/pallidae radix – gyökér, E.
purpureae herba – virágos hajtás
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– kávésav-származékok - cikóriasav, echinakozid
– poliszacharidok, alkamidok
– illóolaj
– flavonoidok

Echinacea spp.
spp. – kasvirá
kasvirágfajok
Hatás
–
–
–
–

Immunstimuláns
Antivirális
Baktericid
Külsőleg hámosító, gyulladáscsökkentő

Alkalmazás
– Felső légúti megbetegedések megelőzésére a gyökérdrog
alkalmazható – tea vagy préslé, tinktúra formájában
– Klinikai vizsgálatok szerint csökkenti a gyógyulási időt
– Külsőleg a herba kivonatát gyulladásos bőrbetegségekben
használják
– Autoimmun betegségekben ellenjavallt

Silybum marianum – máriatö
riatövis
Hatás
–
–
–
–

Antioxidáns
Gyulladáscsökkentő
Sejtregeneráló
Számos preklinikai vizsgálat igazolja hatásosságát

Alkalmazás
– Akut és krónikus májkárosodások kivédésére
• Májgyulladás
• Mérgezés
• Gyógyszer mellékhatás

Silybum marianum – máriatö
riatövis
2013-ban az év gyógynövénye volt
Egyéves növény, a Földközi-tenger vidékéről származik
Meleg- és fényigényes, szárazság tűrő faj
Március – áprilisban vethető 3-5 cm mélyen
Drog: Sylibi mariani fructus – termés
Népi gyógyászatban a levele teaként használatos – alacsony hatóanyag
tartalom, mert vízben nehezen oldódik ki
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
–
–
–
–

Flavonoidok – szilimarin, szilibinin
Keserűanyagok
Gyanta
Zsíros olaj – linolsav, olajsav

Lavandula angustifolia – keskenylevelő
keskenylevelő
levendula
A Földközi-tenger vidékén honos félcserje, meleg- és fényigényes,
szárazságtűrő.
Szeptember-októberben ültethető ki a palánta vagy fás dugvány
Egyéb levendula fajok:
Lavandula latifolia – széleslevelű levendula,
L. x intermedia Emeric sp. Lois – hibrid v. angol levendula,
Drog: Lavandulae flos - valódi levendula virág, Lavandulae aetheroleum francia levendulaolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj:
– francia levendula 0.5-1,5%,
– angol levendula 0,9-5,0%
– Monoterpének: linalil-acetát, linalool,eukaliptol
– Kumarinok

Lavandula angustifolia – keskenylevelő
keskenylevelő
levendula
Hatás
– Nyugtató, relaxáló hatása bizonyított
– Antiszeptikus
– Simaizom-görcsoldó
Alkalmazás
– Nyugtató teakeverékek, fürdők alkotórésze - migrénre,
feszültségoldásra
– Illóolaja remek inhalálószer
– Illóolaja külsőleg: reuma és neuralgiás fájdalmak elleni
bedörzsölésre
– Görcsoldás
– Emésztés javítása
– Vizelethajtó teakeverékekben
– Molyirtó

Thymus vulgaris – kerti kakukkfő
kakukkfő
Hatás
–
–
–
–

Antiszeptikus, antibiotikus
Köptető
Görcsoldó
Féreghajtó

Alkalmazás
– Légúti, hurutos- fertőzéses és asztmatikus megbetegedések
kezelésére
– Fokozza a szekréciót, oldja a bronchusok görcsét, ezért jó
köptető
– Elősegíti a légutakból a váladék kiürülését, csillapítja a köhögést
– Jó inhaláló, gargarizáló szer

Salvia officinalis – orvosi zsá
zsálya
Hatás
– Gyulladáscsökkentő
– Izzadáscsökkentő
– Antibiotikus, antivirális
– Szöveteket összehúzó
– Emésztést elősegítő, hasmenés gátló
Alkalmazás
– Száj-, garat nyálkahártya gyulladás esetén öblítőszerként - főzet
– Teája forrázatként hatásos túlzott verejtékezés esetén
– Emésztési problémáknál is alkalmazható
– Huzamosabb alkalmazása illóolajának ill. tinktúrájának tujon
tartalma miatt óvatosságra int

Thymus vulgaris – kerti kakukkfő
kakukkfő
A Földközi-tenger vidékén honos félcserje, meleg- és fényigényes,
szárazságtűrő.
A palántákat májusban lehet kiültetni.
Drog: Thymi herba - Kerti és spanyol kakukkfű virágos hajtás, Thymi
aetheroleum - illóolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: timol (36-55%), p-cimol (15-28%), karvakrol
– Cseranyag
– Fahéjsav-származékok
– flavonoidok

Salvia officinalis – orvosi zsá
zsálya
A Földközi-tenger vidékén honos évelő félcserje, meleg- és
fényigényes.
A palántákat ősszel lehet kiültetni.
Drog: Salviae officinalis folium - orvosi zsálya levél, Salviae tinctura
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: α- tujon (22-37%), β-tujon (4-27%), eukaliptol (8-24%),
kámfor (8-20%)
– Cseranyag
– Flavonoidok
– Kesreűanyagok
– Glikozidok

Menta fajok
Mentha piperita – borsos menta
Mentha spicata – fodormenta
Angliából, illetve Nyugat-Európából származó lágyszárú
évelő fajok.
Víz-, meleg- és fényigényesek.
A tarackokat október-novemberben, a gyökeres
sarjhajtásokat májusban lehet kiültetni

Menta fajok
Drog: Menthae piperitae folium – borsosmentalevél, Menthae
piperitae aetheroleum – borsosmentaolaj, Menthae crispae folium –
fodormentalevél
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj 0,8-5%:
– Borsos menta: mentol, menton, eukaliptol, limonén
– Fodormenta: l-karvon, limonén
– Cseranyag
– Flavonoidok
– Keserűanyagok

Melissa officinalis - orvosi citromfő
citromfő

Menta fajok
Hatás
–
–
–
–
–

Étvágyjavító, epehajtó, szélhajtó, enyhe görcsoldó
Antiszeptikus, baktericid, dezinficiens, és stimuláns hatású
Ízjavító, hűsítő és illatosító hatásáért
Enyhe görcsoldó
Érzéstelenítő

Alkalmazás
– Álmatlanságra, gyomor- és emésztési panaszokra,
epeproblémákra használják, teák, cseppek formájában.
– IIlóolajával likőröket, édességeket, valamint gyógyászati
termékeket ízesítenek.
– Kozmetikumokban illatosítóként is használják.
– Külsőleg bedörzsölőszerként reumás és ízületi panaszokra is
alkalmas.

Melissa officinalis - orvosi citromfő
citromfő
Hatás

A Földközi-tenger vidékéről származó, de Magyarországon is honos,
évelő növény
Meleg-, fény- és vízigényes, tápanyagigényes.
A palántákat májusban lehet kiültetni.
Nem összekeverendő az indiai citromfűvel
(Cymbopogon citratus)

–
–
–
–
–

Nyugtató
Görcsoldó
Gyulladáscsökkentő
Étvágyjavító
Külsőleg antivirális

Alkalmazás
– Teája jól használható elalvási zavarokban, feszültségben, idegi eredetű
gyomor-bélredszeri zavarokban
– Ideges szívdobogásban rendezi és védi a szív- és keringési rendszert
– Frontérzékenység esetén segíti a szervezet stabilitásának
visszaállítását
– Illóolaja antireumatikus bedörzsölők, kenőcsök, fürdők alkotórésze
– antivirális hatásáért Herpes labialis kezelésére is alkalmazzák
– Spiritus melissae comp. (karmelitacsepp)

Drog: Melissae folium – orvosi citromfű levél
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: citronellál (30-40%), citrálok, citronellol
– Kávésav-származékok, rozmaring-sav
– flavonoidok

Hysoppus officinalis – kerti izsó
izsóp
A Földközi-tenger vidékéről származó, évelő félcserje
Melegigényes, szárazságtűrő.
Március, áprilisban vethető helyre.
Drog: Hysoppi herba – izsóp virágos hajtás Hysoppi aetheroleum–
illóolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: pinokámfon
– Cseranyag, keserűanyag
– flavonoidok

Hysoppus officinalis – kerti izsó
izsóp
Hatás
–
–
–
–
–
–

Köhögéscsillapító
Gyulladás gátló
Enyhe görcsoldó
Étvágyjavító, szélhajtó
Vérnyomás emelő
Izzadást csökkentő

Alkalmazás
– A levelek és virágok főzetét a tüdő, orrüreg és torok gyulladásos
betegségeiben alkalmazzák, köhögéscsillapító.
– Külsőleg zúzódások borogatására a dagadás és elszíneződés
megakadályozására is hatásos.
– Magas vérnyomás esetén ellenjavallt.

Rosmarinus officinalis – rozmaring
A Földközi-tenger vidékéről származó, évelő félcserje
Melegigényes, szárazságtűrő. Hideg télen kifagyhat.
Legkönnyebben dugványokkal szaporítható.
Drog: Rosmarini folium - rozmaring levél, Rosmarini aetheroleum –
rozmaringolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: eukaliptol, borneol, l-kámfor
– Cserzőanyagok
– Flavonoidok

Foeniculum vulgare - édeskö
deskömény
A Földközi-tenger vidékéről származó, többéves növény.
Melegkedvelő, fagyérzékeny, márciusban és késő ősszel is vethető.
Drog: Foeniculi fructus - édeskömény termés, Foeniculi fructus aetheroleum
- édeskömény olaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: transz-anetol, fenchon
– Fahéjsav-származékok
– Kumarinok, fenoloidok
– Zsíros olajok
Alkalmazás, hatás
– Étvágyjavító, szélhajtó, epehajtó, ízjavító.
– Nyálkaoldó és köptető hatása miatt köhögés elleni kombinációkban
alkalmazzák
– Vízhajtó és görcsoldó hatása miatt veseköves betegek kezelésére
alkalmazzák
– Tejképződést fokozó hatása is ismert

Pimpinella anisum - ánizs
Mediterrán származású növény, hazánk déli részén termeszthető
sikeresen.
Egyéves, melegigényes növény, keléskor hidegtűrő, így márciusban
vethető
Drog: Anisi fructus – ánizstermés, Anisi aetheroleum – ánizsolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj (2-6%): transz anetol; metilkavikol,ánizsaldehid, ánizssav,
stb.
– Kumarinok
Alkalmazás, hatás
– Étvágyjavító, szélhajtó, epehajtó, simaizom-görcsoldó, ízjavító.
– Köptetőként is alkalmazzák
– Tejszaporító teák alkotórészeként is használják. Teája
csecsemők hasi görcsének csillapítására különösen alkalmas.
– Ritkán allergiás bőrtünetek vagy léguti reakciókat vált ki, ekkor
alkalmazása kerülendő.

Rosmarinus officinalis – rozmaring
Hatás
– Antibakteriális, antioxidáns,
– Gyulladáscsökkentő
– Fájdalomcsillapító
Alkalmazás
– Sebgyógyító, fertőtlenítő hatása régóta ismert
– Illóolaja bedörzsölve reumás fájdalom és gyulladás
csökkentésére alkalmazzák.
– Teaként étvágyserkentő, emésztést javító, epetermelést fokozó,
szélhajtó.
– Fürdőként idegerősítő, stimuláló, klimaxos panaszok esetén is
hatásos.

Carum carvi – főszerkö
szerkömény
Hazánkban is előforduló, de jelentős mennyiségben termesztik.
Egyéves, melegigényes növény, márciusban vethető
Drog: Carvi fructus – köménytermés, Carvi aetheroleum –
köményolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: d-karvon, limonén, stb.
– Fenolkarbonsavak
– Fenoloidok
Alkalmazás, hatás
– Teakeverékekben v. önmagában, illóolajként szélhajtó,
étvágyjavító, gyomornedv-, hasnyál- és epetermelést fokozó
– Karvon tartalmának köszönhetően baktérium- és gombaölő
hatású, bélfertőtlenítő.
– Illóolaja külsőleg: reuma elleni bedörzsölők, szájvizek,
fogínyecsetelők alkotója.

Anethum graveolens - kapor
Mediterrán származású növény, Békésben termesztik.
Egyéves, melegigényes növény, keléskor hidegtűrő, így márciusáprilisban vethető
Drog: Anethi herba – virágos hajtás, Anethi fructus – ánizstermés,
Anethi aetheroleum – ánizsolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: d-karvon, d-limonén
– Zsíros olaj

Alkalmazás, hatás
– Antiszeptikus, étvágyjavító
panaszokra alkalmazzák
– Enyhe nyugtató.

hatása

miatt

emésztőszervi

Levisticum officinale - lestyá
lestyán
Ázsiai származású növény, Dél-Magyarországon termesztik.
Évelő, melegigényes növény, október-novemberi vetés.
Drog: Levistici rhizoma et radix - lestyán gyökér, Levistici folium lestyán levél
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Illóolaj: alkilftalid vegyületek
– Kumarinok
Alkalmazás, hatás
– Vizelethajtó és emésztésserkentő készítmények alkotórészeként
alkalmazzák vesekő megelőzésére, alsó húgyuti gyulladásoknál
– Furanokumarin tartalma miatt alkalmazása idején az erős
napfényt kerülni kell. Szívelégtelenség okozta ödémában nem
használható.

Allium sativum – fokhagyma
Nagy mennyiségben termesztett növény
Fényigényes, ősszel vagy márciusban szaporítható duggatással.

Borago officinalis - borá
borágó
Afrikában, Kis-Ázsiában és Dél-Európában őshonos. Fénykedvelő,
tápanyagigényes növény, a tavaszi fagyok után vethető.
Drog: Borago officinalis oleum raffinatum - borágóolaj
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Zsíros olajok, gamma-linolénsav
Alkalmazás, hatás
– A gamma-linolénsav csökkenti a vér zsír- és koleszterin-szintjét,
így a terméséből nyert zsíros olaj érelmeszesedés megelőzésére
és kezelésére alkalmazott gyógyszerek, gyógykészítmények
fontos összetevője.
– Fitohormonokat tartalmaz, a kollagéntermelést pozitívan
befolyásolja.
– A gyulladt és száraz bőr ápolására alkalmas.
– Krónikus ízületi gyulladások és premenstruációs szindróma
tüneteinek enyhítésére is használható.
– Salátaként is ízletes.

Humulus lupulus – komló
komló
Földközi-tenger vidékéről származó évelő, lágyszárú kúszónövény
Tápanyagigényes, gyökeres dugványról szaporítható.

Drog: Alii sativi bulbus – fokhagyma-gumó

Drog: Lupuli flos – komlótoboz

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Kéntartalmú aminosavak– alliin (1%), allicin
– csípős anyagok - kéntartalmú peptidek
– flavonoidok
Alkalmazás, hatás
– Koleszterinszint- és vérzsírszint csökkentő, éralvadásgátló
(antikoaguláns), antritrombotikus, vérnyomáscsökkentő hatása
miatt érelmeszesedés megelőzésére, enyhén magas vérnyomás
kiegészítő kezelésére alkalamazzák nyersen, tinktúrában vagy
kapszulában,
– Antioxidáns, antibakteriális, antimikotikus, antivirális hatása
miatt légzőszervi és bőrmegbetegedéseknél javallott.

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Keserűsavak – humulon, lupulon
– Gyanta, cseranyagok, illóolaj
Alkalmazás, hatás
– Nyugtató, elalvást segítő szer
– Étvágyjavító hatása is ismert
– Baktericid hatása révén tartósító
– Ösztrogénszerű hatását is megfigyelték
– Italgyártás  sör ☺

Linum usitatissimum – házi len
Egyéves, haszon-, és gyógynövény.
Drog: Lini semen – lenmag
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Zsíros olaj - linol-, linolénsav (Omega-3)
– Nyálkaanyag
– Vitaminok
Alkalmazás, hatás
– A lenolaj a legtisztább és legtöbb telítetlen zsírsavat tartalmazza,
amire a szervezetnek szüksége van, különösen az omega-3 (linolénsav)
mennyisége és aránya kedvező (a lenolajban 55%).
– Agyműködést serkentő és koleszterinszint csökkentő hatása miatt érés szívbetegségben szenvedőknek ajánlott a fogyasztása.
– A lenmagot bélrenyheség, bélmegbetegedések és székrekedés esetén
az emésztés szabályozására használják.
– Rákellenes hatását vizsgálják.
– A lenmag fogyasztása csökkentheti egyéb gyógyszerek felszívódását,
vagy éppen fokozhatja hatásukat.

Cucurbita pepo convar.
convar. citrullina var.
styriaca – maghé
maghéj né
nélkü
lküli tö
tök v. olajtö
olajtök
Észak-Amerikából származó, termesztett növényünk.
Fény- és hőigényes, szárazságtűrő, vetésidő: április május
Drog: Cucurbitae peponis semen – tökmag, Cucurbitae peponis oleum tökmagolaj

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Zsíros olaj (40-60%) linolsav
– Tokoferol (E-vitamin), szelén
Alkalmazás, hatás
– A drog a prosztata jóindulatú megnagyobbodása elleni hatással
rendelkezik. A betegség kialakulásának gátlására, illetve a már
kialakult prostata megnagyobbodással kapcsolatos tünetek
kedvező befolyásolására alkalmazzák.
– Zsírosolaja, E-vitamin tartalma gyuladáscsökkentő, idegvédő,
antioxidáns.

Tussilago farfara - martilapu
Gyakori évelő növény
Meleg- és fényigényes, szárazság tűrő faj

Fıként győ
győjtö
jtött gyó
gyógynö
gynövények

Drog: Farfarae folium et flos - martilapu levél és virág
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– alkaloidok
– nyálka, inulin
– flavonoidok, illóolaj

Hatás, alkalmazás
– köhögés csillapító, köptető, gyulladáscsökkentő hatással bír
– meghűléses megbetegedésekben, hurutos-gyulladásos, köhögésre
ingerlő száraz felső légúti panaszok esetén, krónikus bronchitisben
alkalmazzák

Taraxacum officinale - gyermeklá
gyermekláncfő
ncfő
Közismert növény
Gyógyászati alkalmazása az ókortól ismert
Megpörkölt gyökere pótkávé, levele salátaként fogyasztható
Drog: Taraxaci officinalis herba cum radice – gyermekláncfű gyökér
és hajtás

Valeriana officinalis - macskagyö
macskagyökér
Hazánkban is gyakran előforduló évelő, lágyszárú növény
Közepes fény-és hőigényű, nyári szabadágyas palántaneveléssel
szaporítható
Drog: Valerianae radix – gyökér és gyöktörzs

– Vizelethajtó, vértisztító, emésztésjavító hatással bír
– Szív- és veseelégtelenségben, akut epehólyag gyulladásban, 12 éves
életkor alatt, terhességben, szoptató anyáknál a megfelelő
tapasztalatok hiánya miatt nem ajánlott.

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Valeopotriátok
– Illóolaj, borneol
– Terpének
Alkalmazás, hatás
– Központi idegrendszeri nyugtató, simaizom-görcsoldó hatásának
köszönhetően bevált álmatlanság ellen, ingerlékenység,
lehangoltság ellen és lelki, testi zavarok esetén, amelyek stressz
hatására jönnek létre. Ébrenléti állapotot nem zavarja, ezért
napközben is alkalmazható.
– Tea, tinktúra formájában alkalmazható, gyógyszeripar!

Verbena officinalis - verbé
verbéna, vasfő
vasfő

Marrubium vulgare - pemetefő
pemetefő

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Triterpének, szterolok
– inulin
– flavonoidok, kálium, egyéb nyomelemek a gyökérben

Hatás, alkalmazás

Hazánkban is gyakran előforduló egyéves vagy évelő, lágyszárú növény
Fényigényes, májusban palántázható vagy helyre vethető.

A Földközi-tenger vidékéről származó, évelő növény.
Meleg- és fényigényes, szárazságtűrő.

Drog: Verbenae herba – vasfű virágos hajtás
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Iridoidok, pl. verbenalin
– Flavonoidok, nyálka
Alkalmazás, hatás
– Gyulladáscsökkentő, gyomoreróziót gyógyító és sebgyógyulást
(égés, fekély) elősegítő hatása bizonyított.
– Ismert köptető, köhögéscsillapító, antibakteriális és antivirális
hatása is.
– Szájnyálkahártya, torokgyulladás, hörghurut, asztma esetén,
továbbá kimerültségi állapotban és klímaxos panaszok
enyhítésére is hatásos.
– Tea, tinktúra, kenőcs készíthető belőle

Drog: Marrubii herba – pemetefű virágos hajtás
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Diterpén keserűanyagok, marrubiin
– Cserzőanyagok
– Illóolaj
– Nyálkaanyag
Alkalmazás, hatás
– Légúti, hurutos megbetegedéseknél köptetőként cukorka, tea
– Epehajtó  epekiválasztás serkentése

Urtica dioica - nagy csalá
csalán
Urtica urens - apró
apró csalá
csalán
Kellemetlen gyomnövény, de hasznos táplálék- és gyógynövény is
egyben.

Plantago lanceolata – lándzsá
ndzsás útifő
tifő
Közismert, sokfelé előforduló növény.
Drog: Plantaginis lanceolatae folium - lándzsás útifű levél

Drog: Urticae folium – csalánlevél, Urticae radix - gyökér
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Flavonoidok
– Klorogénsav, kávé- és kumársav származékok
– Szerves savak – hangyasav, ecetsav, stb.
– Vitaminok
Alkalmazás, hatás
– A csalánlevelet vizelethajtóként, húgyúti kórképek, rheumás
kórképek kiegészítő kezelésében alkalmazzák.
– Igazolható a csalán drogok gyulladáscsökkentő hatása is.
– Az Urticae radix a jóindulatú prosztata megnagyobbodás korai
stádiumában alkalmazható, mérsékli a tüneteket, de a prosztata
méretét nem csökkenti.

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Nyálkatartalmú hatóanyagok, irridoidok
– Fahéjsav-származékok
– Flavonoidok
Alkalmazás, hatás
– Antibakteriális, antivirális, gyulladáscsökkentős hatású
– Nyálkaanyaga immunstimuláló hatású, flavonoidjai simaizomgörcsoldó hatásúak
– Fő alkalmazási területe a krónikus bronchitis, torokgyulladás,
légcsőhorut, köhögés kezelése
– Drog felhasználása forrázat, szirup, tinktúra formájában
történhet, présnedve sebgyógyító, bakteriosztatikus hatású

Chelidonium majus - vérehulló
rehulló fecskefő
fecskefő

Althaea officinalis - orvosi ziliz, fehé
fehér
mályva

Gyakran előforduló növény.
Drog: Chelidonii herba – virágos hajtás, Chelidonii radix - gyökér
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Alkaloidok, kelidonin
– Kolin, flavonoidok
Alkalmazás, hatás
– Antimikrobiális, antivirális és gombaellenes hatású
– Alkalmas felső emésztőszerv-rendszeri és epeelválasztással
összefüggő görcsök, tartós hasi fájdalmak és puffadás
enyhítésére
– Tumorellenes hatását vizsgálják
– Külsőleg készítményeket vírusos eredetű szemölcsök ellen is jó.
– Huzamos ideig tartó (>4 hét) belsőleges használata májkárosító
hatása miatt nem javasolt.

Althaea officinalis - orvosi ziliz, fehé
fehér
mályva

Nádasokban, mocsarakban, ártéri legelőkön és szikes réteken gyakori növény.
Drog: Althaeae folium – levél, Althaeae radix - gyökér
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– 15 % nyálka
– Flavonoidok
Alkalmazás, hatás
– A levél főzetét húgycsőgyulladás (urethritis), vesegyulladás és
vesekövek kezelésére használják.
– Száraz köhögés elleni teakeverékek alapanyaga, nyálkaanyaga
bevonóként a felső légúti gyulladást gyógyítja, tüneteit enyhíti.
Légcsőhurut, rekedtség ellen is hatásos.
– Bélhurut, gyomorhurut, gyomorfekély és nyombélfekély esetén a
gyulladásban lévő nyálkahártya bevonó szereként megnyugtatja a
fekélyes területet.
– A vastagbélben megduzzadva hashajtóként fejti ki hatását. Duzzadó
tulajdonságát a fogyókúrázók is hasznosíthatják a teltségérzet
kialakítása céljából.
– Immunrendszer-erősítő teakeverékek alkotórésze.

Malva sylvestris - erdei má
mályva
Malva neglecta – papsajt má
mályva
Hazánkban is honos, világszerte elterjedt fajok.

Alkalmazás, hatás
– A késő ősszel gyűjtött gyökér bélbevonó (demulcens),
diuretikus, bőrpuhító és sebgyógyító hatású.
– Főzetét általában emésztési és bőrproblémákra használják,
főként a száj gyulladásai, a gastritis, gyomorfekély, enteritis és
colitis kezelésére.
– Növeli a tejelválasztást
– Nyugtatja a hörgőket
– Állatkísérletes vizsgálatokban a drog gyulladáscsökkentő és
immunstimuláns hatását tapasztalták
– További vizsgálatok a drog poliszacharidjainak vércukorszint
csökkentő hatását igazolták.

Drog: Malvae folium – mályvalevél
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– nyálka-heteropoliszacharidok, flavonoidok és cseranyagok
Alkalmazás, hatás
– Levelét köhögéscsillapítóként használják hörgőbántalmak
esetén, valamint székrekedés és görcsös vastagbélgyulladás
tüneti kezelésére.
– Külsőleg,
a
bőrgyógyászatban
bőrbetegségeknél
viszketéscsillapítóként és bőrnyugtatóként, valamint sebek és
kelések kezelésére alkalmazzák.
– A szájüreg betegségeinél fájdalomcsillapító, nyálkahártya nyugtató hatású.
– Poliszacharidjai immunstimuláns hatásúak
– Túlzott fogyasztása hasgörcsöt, hasmenést okozhat.

Solidago fajok - aranyvesszı
aranyvesszı
A közönséges aranyvessző Európában őshonos, a másik két faj északamerikai eredetű, invazív faj.
Drog: Solidaginis (virgaureae) herba – virágos hajtás

Hypericum perforatum – közönsé
nséges
orbá
orbáncfő
ncfő
Hazánkban tömegesen elterjedt, világszerte előforduló faj.
Drog: Hyperici herba – virágos hajtás

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Flavonoidok, cserzőanyagok, glikozidok
– Illóolaj
Alkalmazás, hatás
– Antimikrobiális, antivirális és gombaellenes hatású
– Alsó húgyutak fertőzése esetén, vesekő és –homok kezelésére
és megelőzésére alkalmazzák görcsoldó és vizelethajtó hatása
miatt.
– Orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható és figyelni kell a fokozott
folyadékfogyasztásra.
– Számos
összetett
készítmény/tea
alkotórésze.

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Farmakológiai hatásáért a növény összkivonata felelős
– Hipericin, florogucin, flavonoidok, illóolaj
Alkalmazás, hatás
– Antibakteriális, sebgyógyulást elősegítő hatása miatt égési
sebek, fekélyek kezelésére használják a virágos hajtás olajos
kivonatát.
– Központi idegrendszeri, kiemelten antidepresszáns alkalmazását
klinikai vizsgálatok támasztják alá. Elsősorban enyhe depresszió,
szorongás, nyugtalanság, pszichovegetatív zavarok, idegi
eredetű emésztési zavarok esetén alkalmazható.
– Gyógyszerekkel való interakciók lehetségesek (orális
fogamzásgátlók, véralvadást gátlók, digoxin), fényérzékenységet
okoz.

Symphytum officinale - fekete nadá
nadálytı
lytı

Rosa canina - vadró
vadrózsa

Nedves réteken, lápos területeken élő, Magyarországon is előforduló évelő
növény.
Drog: Symphyti radix - gyökér
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Allantoin, pirrolizidin alkaloidok
– Nyálka, cserzőanyagok
Alkalmazás, hatás
– Szövet-regenerációt serkentő, gyulladáscsökkentő és antiödémás
hatással rendelkezik
– Csonttörések, ficamok, zúzódások, rándulások, porckorong sérülések
gyógyítására, vérömlenyek felszívódásának elősegítésére. Ízületi-,
ínhüvely-, visszér-, aranyérgyulladás, tromboflebitisz, masztitisz
esetén is sikeresen alkalmazzák kenőcs formájában
– Csak külsőleg, lokálisan, ép bőrre, évente maximum 4-6 hétig
alkalmazható!
– Toxicitás. Állatkísérletekben orális alkalmazás során, májrákot okozott.

Sambucus nigra – fekete bodza
Közismert cserje.
Drog: Sambucus flos – bodza virágzat
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Flavonoidok
– Triterpének, fitoszterolok, nyálka, illóolaj
– Kálium tartalma kiemelkedő
Alkalmazás, hatás
– Gyulladáscsökkentő, izzasztó, köptető hatása miatt megfázásos
betegségek kezelésében egyike a legrégebben használt
gyógytea alapanyagoknak.
– Teakeverékekben ízjavító

Közismert cserje.
Drog: Rosae pseudo-fructus - csipkebogyó áltermés
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– természetes C-vitamin,
– Pektin, flavonoidok, cukor, alma- és citromsav, cseranyag.
– Vitaminok
Alkalmazás, hatás

– Gyenge vizelethajtó hatása révén vese- és hólyagbántalmakra
használják
– Emésztést javító hatása révén bélhurut és hörghurut esetén
hatásos
– Erősíti a vérerek falát, szilárdítja a kötőszövetet, fokozza a
szervezet védekezőképességét, ellenállását a fertőzésekkel,
betegségekkel szemben.
– Teakeverékekben ízjavító

Tilia cordata - kislevelő
kislevelő hárs
T. platyphyllos – nagylevelő
nagylevelő hárs
Hazánkban is elterjed fafajok.
Drog: Tiliae flos – hársfavirág
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Flavonoidok, nyálkaanyagok
– Illóolaj
Alkalmazás, hatás
– Izzasztó, enyhe vizelethajtó, nyugtató hatású.
– Lázas, megfázásos betegségek, felső légúti hurutok, száraz
köhögés kezelésére ajánlják.
– Alkalmazása szinte kizárólag tea (infuzum) formájában történik.

Salix spp.
spp. – főzfa fajok
Hazánkban is elterjed fafajok.
Drog: Salicis cortex – fűzfakéreg
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Fenolglikozidok, szalicin, szalicilát származékok 
acetilszalicilsav modell vegyületei (Aspirin, Kalmopyrin)
– Cseranyagok
Alkalmazás, hatás
– Láz csillapítására, fejfájás, izületi fájdalmak csökkentésére
használható teaként, tinktúrában, por alakban.
– Standardizált készítményei megalapozottan alkalmazhatók
egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentők helyett.
– Hatását számos preklinikai és klinikai vizsgálat igazolta.

Juglans regia – közönsé
nséges dió
dió

Aesculus hippocastanum - vadgesztenye
Közismert díszfa.
Drog: Hippocastani semen, folium et cortex – vadgesztenyemag,
levél és kéreg
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Szaponinok, glikozidok
– Kumarinok, szterolok, eszkulin
Alkalmazás, hatás
– A mag szaponinjai gyulladáscsökkentő, antibakteriális, a
kapilláris rezisztenciát növelő, vénatonizáló hatásúak, így a
drogot használják thrombophlebitis, visszércsomó, agyödéma,
lábszárfekély, aranyér kezelésében.
– A levelet megfázásos megbetegedésekben köhögés ellen,
továbbá ízületi gyulladásokban és reumaellenes szerként
használják.
– A kérget hasmenés és aranyér ellenes szerként, külsőleg
fekélyek és bőrbetegségek kezelésére alkalmazzák.

Crataegus spp.
spp. – galagonya fajok

Közismert fafaj.

Hazánkban az egybibés galagonya (C. monogyna )a gyakori.

Drog: Juglandis folium – diólevél

Drog: Crataegi folium cum flore - galagonya virágos hajtásvég,
Crataegi fructus - galagonya termés

Alkalmazás, hatás
– Cserzőanyag tartalma miatt összehúzó, enyhén fertőtlenítő
hatású.
– A népgyógyászat bélhurutban, enyhe hasmenésben alkalmazta,
de belsőleg való alkalmazása nem ajánlott.

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Flavonoidok, triterpének
– Cseranyagok
Alkalmazás, hatás
– A galagonya virágos hajtásvége a szívelégtelenség kezelésére
biztonságosan alkalmazható. Súlyosabb esetekben kiegészítő
terápiaként jöhet szóba szakorvossal egyeztetve. Hatását igen
nagyszámú perklinikai és klinikai vizsgálat igazolja.
– A termésdrogot teakeverékek alkotórészeként enyhe időskori
panaszoknál a szubjektív panaszok csökkentésére használják.

Hedera helix - borostyá
borostyán

Equisetum arvense – mezei zsurló
zsurló

Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Juglon, fenolkarbonsavak
– Cseranyagok

Hazánkban az egybibés galagonya (C. monogyna )a gyakori.
Drog: Hederae folium - borostyánlevél
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Triterpén szaponinok
– Illóolaj, flavonoidok, nyálka
Alkalmazás, hatás
– Köptető, köhögéscsillapító, görcsoldó, gyulladáscsökkentő,
antibakteriális, antifungális hatású
– Alkalmazása meghűléses megbetegedésekben köptetőként,
görcsös köhögés csillapítására, hörghurut kezelésére javallott.

Drog: Equiseti herba - mezei zsurlófű meddő hajtás
Jellemző vegyületek, hatóanyagok
– Ásványi anyagok (szilícium, kálium és kalcium)
– Flavonoidok, szaponin, keserű anyagok, illóolajok
Alkalmazás, hatás
– Gyógyteáit
vese-,
húgyhólyag-,
emésztőrendszeri és
prosztatabetegségek kezelésére használják.
– Alkalmazható vizelethajtóként vesemedence gyulladás esetén
és hólyagbántalmaknál, valamint ödémás lábaknál.
– Közismert vérzéscsillapító, orrvérzések kezelésére használható,
segíti a sebgyógyulást.
– Jó reuma és húgysav csökkentő hatása miatt köszvény ellen is.
– Gyenge, törékeny köröm és hajhullás esetében is alkalmazzák a
benne lévő kovasavban található szilícium miatt.
– Fogíny-, szájüregi- és torokgyulladásnál hatékony gargalizáló
szer.

Ipari gyó
gyógynö
gynövények
Mák (Papaver somniferum)– legismertebb gyógyszeripari
alapanyag, kábítószer
alkaloidjai:
morfin – fájdalomcsillapító
kodein – köhögés- és fájdalomcsillapító
papaverin – köhögéscsillapító, görcsoldó
Gyűszűvirág (Digitalis purpurea) - szívgyógyszerek alapanyaga digoxin
Nadragulya (Atropa belladonna) – atropin (paraszimpatikus
hatásokat gátló vegyület) – görcsoldás, szívritmus-zavar
kezelése, pupillatágítás; mérgező!

Ipari gyó
gyógynö
gynövények
Tiszafa (Taxus baccata) – taxol hatóanyagának daganatellenes
hatása bizonyított, gátolja a rákos sejtek szaporodását és az
áttétképződést. Főleg mellrák esetén alkalmazzák. Mérgező!
Rózsameténg (Catharanthus roseus) – gyógyszeripari alapanyag,
daganatellenes szerek főleg gyermek leukémia kezelésére
Kis télizöld (Vinca minor) – vinkamin hatóanyaga agyértágító,
vérnyomáscsökkentő, vizelethajtó - Cavinton
Kerti ruta (Ruta graveolens) – rutingyártás alapanyaga
(Rutascorbin) – érfalerősítő, nyugtató hatású
Ricinus (Ricinus communis) – mérgező ricin tartalmát az olaj
kinyerése során elveszíti, hashajtóként és, világítóolajként
ipari kenőanyagként alkalmazzák

Egzotikumok

Egzotikumok
Aloe vera (Aloe barbadensis) – belsőleg hashajtóként alkalmazható,
külsőleg bőrirritációt csökkentő, gyulladást mérséklő hatása ismert
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) – agyi vérkeringést javító hatása
bizonyított, vaszkuláris eredetű, vagy Alzheimer-kór okozta
demenciában alkalmazzák. Lassítja a memóriakárosodást, javítja a
kognitív működést, csökkenti a kísérő tüneteket: szorongást,
szédülést, fülzúgást, memóriazavart. Érdemes a speciális
technológiával előállított, standardizált gyári készítményeket
használni

Teafa (Melaleuca alternifolia) - illóolaja influenza, orrnyálkahártya-,
arcüreg- és torokgyulladás, valamint a külső női nemi szervek
kezelésére ajánlott. Hatásos mikózis (gombás bőrbetegség),
elsősorban a lábgomba esetében.
Eukaliptusz (Eucalyptus globulus) – légúttisztító, köptető hatása
mellett jelentős antibakteriális hatással rendelkezik.
Kínafa (Cinchona pubescens) A kinint a malária kezelésére használják
olyan esetekben, mikor a szintetikus antimaláriás szerek
hatástalanok. Kinidin hatóanyagát szívaritmiák kezelésére
használják

Ginseng (Panax ginseng) – Tonizál, javítja a fizikai teljesítőképességet,
a központi idegrendszert stimulálja, a testi és szellemi megterhelés
következtében előálló korai kimerülés ellen hat, javítja a memóriát,
fokozza a szervezet nem specifikus ellenálló képességét.
Afrodiziákum.

Gyömbér (Zingiber officinale) - Hányáscsillapító hatását számos klinikai
vizsgálat igazolta, étvágytalanság kezelésére is hatásos. Illóolaját
külsőleg reumatikus fájdalmak kezelésére is alkalmazzák. Nátha,
köhögés esetén is bevált szer.

Egzotikumok

Meghő
Meghőléses betegsé
betegségek

Articsóka (Cynara scolymus) - epetermelési zavarokkal összefüggő
emésztési panaszok kezelésére használják. Jelentős az articsóka
koleszterinszintet csökkentő hatása is.
Szabal pálma (Serenoa repens) – görcsoldó, gyulladásgátló,
immunstimuláns hatása bizonyított. Jóindulatú prosztata
megnagyobbodás okozta vizelési panaszok kezelésére ajánlott.
Szenna (Cassia angustifolia) – teájának hashajtó hatását klinikai
vizsgálatok is igazolják
Amerikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon) húgyuti fertőző
betegségek megelőzésére, az egészséges vizeletürítés
fenntartására, visszatérő húgyuti fertőzések esetén a gyógyszeres
kezelés kiegészítésére használják. Gátolja az E. coli baktériumok
megtelepedését, szaporodását a húgyutakban, antibiotikumrezisztens baktérium törzsek kialakulását.

Köhögéscsillapítók – száraz köhögés esetén
•
•
•
•
•

Izlandi zuzmó
Lándzsás útifű
Orvosi ziliz
Mályvalevél
Martilapu

Köptetők – hurutos köhögés esetén
•
•
•
•
•
•
•

Bőséges folyadék fogyasztás – hársfa, bodza, kamillatea
Kakukkfű
Borostyán
Pemetefű
Édesgyökér
Ipekakuána gyökér – Mixtura pectorialis
Köptető hatású illóolajok: kakukkfű, borsosmenta, eukaliptusz,
fenyő, ánizs, kamilla – inhalálva vagy szájon át alkalmazva
• Mentol, kámfor tartalmú kenőcsök – Unguentum nasale
• Gyógycukorkák – a cukor és méztartalom is segít

Meghő
Meghőléses betegsé
betegségek
Izzasztószerek – tea, teakeverék formájában, este
ágynyugalomban
•
•
•
•

Bodza
Hársfa
Útifű
Kamilla

Toroköblögetők
•
•
•
•

Orvosi zsálya
Lándzsás útifű
Cserszömörce kivonatot tartalmazó szájvíz
Gyógycukorkák

Immunstimuláns hatása miatt a bíbor kasvirág kivonata
felgyorsítja a gyógyulási folyamatot

Emé
Emésztı
sztıszervi panaszok
Emésztést segítő szerek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Édeskömény
Koriander
Lestyán
Kamilla
Cickafark
Angyalgyökér
Fehér üröm
Benedekfű
Pitypang

Gyomorkeseűk, svédkeserűk, teakeverékek

Emé
Emésztı
sztıszervi panaszok
Epehajtó szerek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ánizs
Édeskömény
Konyhakömény
Rozmaring
Menta
Cickafarkfű
Pemetefű
Articsóka
Kardamom

Puffadás elleni szerek
•
•
•
•
•
•

Édeskömény
Ánizs
Konyhakömény
Koriander
Kamilla
Borsosmenta

Emé
Emésztı
sztıszervi panaszok
Hashajtók
•
•
•
•
•
•

Len
Szenna
Aloe
Tamarindus
Szilva
Ricinusolaj

Bélhurut ellen
• Kamilla
• Orvosi ziliz
• Erdei mályva

Mozgá
Mozgásszervi panaszok

Húgyú
gyúti panaszok
Vízhajtók

Ízületi gyulladásra
•
•
•
•
•
•
•
•

Fekete nadálytő
Rozmaring
Menta
Zsálya
Levendula
Paprikakivonat
Fűzfakéreg
Általános salaktalanító, illetve gyulladáscsökkentő teák

Zúzódásra, duzzanatra, rándulásra
• Árnika
• Fekete nadálytő
• Rozmaring

•
•
•
•
•

Csalánlevél
Lestyán
Mezei zsurló
Pitypang
Aranyvessző

Hólyaghurut
• Medveszőlő – vizelet fertőtlenítő
• Tőzegáfonya

Prosztata gondok
• Tökmag
• Szabal pálma

Bırgyó
rgyógyá
gyászat
Gyulladásos bőrbetegségek
•
•
•
•
•

Aloe vera
Árnika
Körömvirág
Echinacea
Kamilla

Sebgyógyítás, sebkezelés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamilla
Körömvirág
Cickafark
Mezei zsurló
Orvosi ziliz
Erdei mályva
Martilapu
Orbáncfű
Vasfű
Diólevél
Rozmaring
Ázsiai gázló
Aloe vera

Szí
Szív- és érrendszeri panaszok
Érelmeszesedés megelőzésére
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokhagyma
Articsóka
Szőlőmag kivonat
Zöld tea
Lenolaj
Borágó-olaj
Ligetszépe-olaj
Görögszéna
Szója

Keringést javító növények
•
•
•
•
•

Ginkgo – agyi vérkeringés
Vadgesztenye – vénás keringési panaszokra
Szúrós csodabogyó – vénás keringési panaszokra
Körömvirág – visszérgyulladás, aranyér
Kerti ruta – érfal erősítés

Idegrendszeri panaszok
Antidepresszáns
• Orbáncfű

Alvászavarok, szorongás kezelése, nyugtató szerek
•
•
•
•
•
•
•

Levendula
Macskagyökér
Komló
Kamilla
Citromfű
Golgotavirág
Kávabors

Nıi bajok
PMS és klimaxos tünetek enyhítése
• Barátcserje
• Fürtös poloskavész

Menopauza hormonszint-változásaira
• Fitoösztrogének
–
–
–
–

Fejfájás
•
•
•
•
•

Menta
Őszi margitvirág
Fűzfakéreg
Gyömbér
Guarana

Szója
Komló
Vörös here
Lenmag

Várandó
randóssá
sság alatt

Vércukorszintrcukorszint-csö
csökkentı
kkentı növények
Szabad

Kecskeruta – galegin szolgált modellként pl. a metformin
szintetikus előállításához. Azonban nem elismert
gyógynövény, így nem javasolható alkalmazása.
Eperfalevél, áfonyalevél, csalán, pitypang, görögszéna, ginseng
– az egyes vegyületek vércukorszint-csökkentő hatása ismert,
de a drogok hatékonysága nem kielégítően bizonyított,
teakeverékekben előfordulhatnak
Babhüvely, kukoricabajusz – hatásuk tudományosan nem
bizonyított, teakeverékekben előfordulnak. Pl. Mecsek diétás
teakeverék

Nem szabad
Vitatott
- boróka
- kasvirág
- citromfű
- petrezselyem*
- barátcserje
- csipkebogyó
- rozmaring, zsálya* - poloskavész
- hársfa
- pitypang
- szója
- gyömbér
- kakukkfű*
- komló
- levendula
- fekete nadálytő
- szenna
- édeskömény és tsi - cickafark
- orbáncfű
- útifű maghéj
- pemetefű (korai th)
- bodza
- édesgyökér
- hibiszkusz
- fagyöngy, galagonya
- külsőleg mentol,
- ginzeng
kámfor
- kutyabenge
- csalán
- aloe (belsőleg)
(korlátozottan)
- körömvirág (belsőleg)
- ricinusolaj (de: bábakoktél)

- kamilla

* Főszerként fogyaszthatóak

Kismamá
Kismamáknak
Szüléshez
• Málnalevél – 34-36. héttől, méh izomtónusát javítja
• Muskotályzsálya olaj – lazító, fájdalomcsillapító; inhalálni,
has borogatására
• Gátmasszáshoz – muskotályzsálya, orbáncfűolaj
• Gátseb kezelésére – Aloe, körömvirág, orbáncfűolaj, fekete
nadálytő
• Szülés után pásztortáska tea – vérzéscsillapító
• Szülés utáni ülőfürdő – pásztortáska, medveszőlő, só,
fokhagyma
Szoptatáshoz
• Édeskömény
• Kömény
• Ánizs
• Citromfű
• Árpamaláta

• Görögszéna
• Barátcserje

Babá
Babáknak
Fokozott óvatosság, orvos, gyógyszerész véleménye!
6 hónapos korig lehetőleg semmit, kivétel
- Édeskömény hasfájásra, felfúvódásra és ánizs a
székrekedésre, bélgörcsökre, de ezeket is
óvatosan
- Illóolajok, aromavizek: levendula, citromolaj,
teafa,
Fél éves kor után, de továbbra is csak módjával
- Kamillatea
- Csipkebogyó
- Fürdők: kamilla, kakukkfű, körömvirág

Babá
Babáknak , gyerekeknek
Fokozott óvatosság továbbra is!
Nagyobb babáknak, gyerekeknek:
-

Lándzsás útifű
Kasvirág
Hársfa
Bodza
Csalán
Kakukkfű – tea, illóolaj, fürdő
Hagymatea
Citromfű
Izlandi zuzmó, borostyán, ipekakuána készítmények
Eukaliptusz (E. citriodora és E. radiata) – inhalálás,
bedörzsölők
- Borsmenta, kámfor 3 éves korig tilos!

Köszönöm a figyelmet!

Ajá
Ajánlott irodalom

Forrá
Források
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