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Növényi gyógyszerek, növényi eredetű hatóanyagok, fitoterápia

▪ A fejlődő országok lakosságának 80%-a ma is tradicionális rendszerű medicinát
és elsősorban gyógynövényeket alkalmaz.

▪ Számos betegség oki terápiája nem ismert.

▪ Mérsékelt hatású tartalmi anyagok izolálása gazdaságtalan / hatásvesztéssel
járhat.

▪ Kedvező együtthatások, ritkább mellékhatások.

▪ Növényi anyagok, mint a szintetikus vegyületek létrehozásának modelljei.

▪ Tradicionális felhasználás, mint érték.

▪ Fokozódik az igény a természetes eredetű gyógyszerek, ezen belül is a
gyógynövények iránt.

▪ Növényi gyógyszerek részesedésének jelentős növekedése a gyógyszerpiacon
(Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok).
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Hogyan ítélik meg a fogyasztók / betegek a szintetikus gyógyszereket és a 
fitoterápiás készítményeket?
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A vényköteles gyógyszerek hatékonyságába vetett bizalom erős, ugyanakkor
mellékhatás-mentességük megítélése rossz.

A vény nélkül kapható készítmények hatékonyságába vetett bizalom megegyezik
az alternatív termékek hatásosságába vetett bizalommal.

A fogyasztók / betegek véleménye a 
szintetikus gyógyszerek és a fitoterápiás

készítmények mellékhatásairól



Gyógynövények és illóolajokat tartalmazó növények 
felhasználásának főbb területei

• gyógyászati felhasználás (fitoterápia): fitofarmakonok,
fitoterapeutikumok

• nem hivatalos, önkezelést célzó felhasználás (szabadon forgalmazott
gyógynövény-drogok)

• aromaterápia részeként

• élelmiszeriparban: étrend-kiegészítők, funkcionális élelmiszerek, stb.

• kozmetikai iparban

• gyógyszeralapanyagként

• gyógynövényekből izolált molekulák félszintetikus átalakítása során

• modellvegyületek izolálására

• fitoterápiás készítmények komponenseiként

• „természetbarát”, növényi eredetű peszticidekben
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Új gyógyszerek forrásai (1985-1995)

5,4% B: Biológiai eredetű (pl. peptid, protein) 

5,8% N: Növényi eredetű

24,4% ND: Természetes eredetű félszintetikum

55,6% S: Szintetikum 

8,8%  S*: Szintetikum természetes eredetű 
molekula alapján (természetes eredetű 
farmakofór)

B 5,4% N 5,8%S* 8,8%

S 55,6%

ND 24,4%
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Új gyógyszerek forrásai (1981-2010)

1073 kismolekulájú új kémiai entitás (new chemical entity, NCE)
66% “formális szintetikum”
17% szintetikum természetes eredetű molekula alapján / S*
14% molekuláris célpont természetes eredetű inhibitora alapján vagy az

enzim aktív helyének (active site) endogén szubsztrátja alapján
modellezett szintetikum

36% valódi szintetikum / S

AL Harvey (2008) Natural products in drug discovery. Drug Discov Today, 13: 894-901.
DJ Newman, GM Cragg (2012) Natural Products As Sources of New Drugs over the 30 Years from 1981 to 2010. J Nat Prod, 75: 311−335.



Új, az USA-ban törzskönyvezett gyógyszerek forrásai (1981-2010)

2004-ben: 24 új gyógyszer, ebből 29% félszintetikum / ND

2005-ben: 52 új gyógyszer, ebből 25% természetes eredetű és félszintetikum (N+ND)

a törzskönyvezések alacsony számának trendje ma is tart
6DJ Newman, GM Cragg (2012) Natural Products As Sources of New Drugs over the 30 Years from 1981 to 2010. J Nat Prod, 75: 311−335.



Új kémiai entitások (NCE) felfedezése

• kiemelkedő eredmények az 1980-as években (60 < NCE / év)
• gyógyszeripar R&D programjainak eredményessége folyamatosan csökken

2001-2010 között átlagosan 23 NCE/év (18-34 NCE)

Ennek okai lehetnek:
• csökkenő érdeklődés a természetes eredetű vegyületek iránt
• új módszerek előtérbe kerülése, pl. kombinatorikus kémia – molekuláris

könyvtárak, high-throughput screening (HTS)

a természetes eredetű vegyületek iránt újra növekszik az érdeklődés:
• tumoros megbetegedések, fertőző betegségek
• metabolite-likeness
• tradicionális gyógyászatban használt növények, pl. TCM

Új lehetőségek:
élő szervezetek: unikális bioaktív komponensek komplex könyvtára → a
kiválasztott természetes eredetű lead vegyületek optimalizálása a kombinatorikus
kémia segítségével

7
DJ Newman, GM Cragg (2012) Natural Products As Sources of New Drugs over the 30 Years from 1981 to 2010. J Nat Prod, 75: 311−335. │ AL Harvey, RA

Edrada-Ebel, RJ Quinn (2015) The re‐emergence of natural products for drug discovery in the genomics era. Nature Rev Drug Discov, 14: 111–129.



Természetes eredetű gyógyszer-vegyületek
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• morfin, ópium, Papaver somniferum
• penicillin, mikroorganizmusok antibiotikus hatású anyagcseretermékei
• 1990-re a gyógyszerek kb. 80%-a természetes eredetű vegyület vagy azok

származéka
✓ antibiotikumok (penicillin, tetraciklin, eritromicin),
✓ antiparazitikumok (avermektin)
✓ maláriaellenes szerek (kinin, artemizinin)
✓ lipidszint-csökkentők (lovasztatin és analógjai)
✓ immunszuppresszánsok (ciklosporin, rapamicin)
✓ daganatellenes szerek (taxol, doxorubicin)

JWH Li, JC Vederas (2009) Drug Discovery and Natural Products: End of an Era or an Endless Frontier? Science, 325: 161-165. │ AL Harvey, RA Edrada-Ebel,
RJ Quinn (2015) The re‐emergence of natural products for drug discovery in the genomics era. Nature Reviews Drug Discovery, 14: 111–129.

• az elmúlt 30 évben csak egyetlen újfajta gombaellenes szert törzskönyveztek →
echinokandinok (természetes eredetű vegyületek)

• rezisztens törzsek – szükség van új antimikrobiális szerekre!

artemizinin
egynyári üröm

Artemisia annua

• 2000-2015 között 22 új antibiotikumot
törzskönyveztek az USA-ban,
ezek közül csak 5 tartozott új vegyületosztályba
→ 3 természetes eredetű komponens
(daptomicin, retapamulin, fidaxomicin)



Gyulladásgátló hatóanyag tervezése természetes vegyületek módosításával

foszfatidilinozitol-3-kináz (PI3K) jelátviteli útvonal: sejtek funkciójának szabályozása
szabályozás zavara: gyulladásos/immunológiai kórképek, daganatok

Dactylospongia elegans MeOH-kivonat → hatásvezérelt frakcionálás: pelorol (SHIP1-aktiváló
meroterpén)

• analóg totálszintézise: (±) AQX-MN151β
• vegyületkönyvtár: vízoldhatóság + pelorol farmakofór → kontignaszterol-analóg: AQX1125
• preklinikai vizsgálatok: bioaktivitás in vitro/in vivo; >80% p.os biohasznosíthatóság; >5 óra

t1/2

• klinikai vizsgálatok:
Fázis I/II: asztmás betegek légúti allergiás reakciója (napi 1x p.os, tolerálható, biztonságos)
Fázis II: intersticiális cisztitisz – hólyagfájdalom szindróma (IC/BPS)
Fázis III: IC/BPS, eredmények 2017. negyedik negyedévben várhatók

Andersen RJ (2017) Sponging off nature for new drug leads. Biochemical Pharmacology, 139: 3–14.
9



Racionális gyógyszer-tervezés: trombocitagátló naringenin-konjugátum

trombocitagátló terápia:
COX-1 gátló (aszpirin) + P2Y12-receptor antagonista + PAR-1 antagonista

in silico vizsgálat: naringenin; hármas trombocitagátló aktivitás;
in vitro humán plazmában csökkent aktivitás (szabad OH-csoportok)

• B-gyűrű módosítása → 4’-dokozahexaénsav-naringenin: stabilitás ↑
DHA: kardioprotektív hatás, trombocita-aggregációt gátló, vérnyomáscsökkentő

• főkomponens-analízis: 8 számított fizikai-kémiai és szerkezeti jellemző alapján, pl.
méret, polaritás, flexibilitás, H-kötés kialakítási képesség

• receptorkötődés számítógépes elemzése

Stylos E et al. (2017) Tailoring naringenin conjugates with amplified and triple antiplatelet activity profile: Rational design, synthesis, human plasma
stability and in vitro evaluation. BBA - General Subjects, 1861: 2609–2618.
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Gyógynövény alapú termékek csoportosítása
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(Gyógyhatású 
készítmény)

Növényi 
gyógyszer

Gyógynövény, 
teakeverék

Étrend-kiegészítő

Élelmiszer

Bizonyítottság

Szabályozottsági szint

Tradicionális 
növényi 

gyógyszer 
(2011-től)



Termék kategória Engedélyező hatóság

Vényköteles gyógyszer 
(tiszta növényi hatóanyag, tisztított/dúsított 
növényi kivonat)

OGYÉI

Vény nélküli gyógyszer (tiszta növényi hatóanyag, 
növényi drog, tisztított/dúsított növényi kivonat)

OGYÉI

Hagyományos növényi gyógyszer (tiszta növényi 
hatóanyag, növényi drog, tisztított/dúsított 
növényi kivonat)

OGYÉI

Növényi drogok, illóolajok

Étrend-kiegészítők
OÉTI (OGYÉI)

(bejelentési kötelezettség/notifikáció)

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek
OÉTI (OGYÉI)

(bejelentési kötelezettség/notifikáció)

Kozmetikumok
OÉTI (OGYÉI)

(bejelentési kötelezettség/notifikáció)

12

Gyógynövény alapú termékek csoportosítása



A fitoterápiás készítmények engedélyeztetésének szabályozása 
Magyarországon
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▪ Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény

▪ 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerek forgalomba hozataláról

▪ az Európai Parlament és az Európai Tanács 2004/24/EK irányelve az
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló
2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek
tekintetében történő módosításáról

A  gyógyszerek hármas követelményrendszere

Hatásosság – Biztonságosság – Állandó anyagi minőség
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növényi anyag: Egész vagy aprított növény, növényi rész, alga, gomba,

zuzmó feldolgozatlan formában, általában szárítva vagy néha frissen.

Bizonyos folyadékok, amelyeket nem tettek ki specifikus kezelésnek.

Pontos beazonosítása szükséges, a felhasznált növényi rész és a binomiális

rendszernek megfelelő növénytani elnevezés (nemzetség, faj, fajta és

szerző) alapján történik;

növényi készítmény: Növényi anyagokon végzett kezelések, például

kivonás, desztilláció, sajtolás, frakcionálás, tisztítás, koncentráció vagy

fermentálás révén nyert készítmények. Magában foglalja az aprított vagy

porított növényi részeket, tinktúrákat, kivonatokat, illóolajokat, préselt

leveket, szuperkritikus kivonatokat, olajokat és feldolgozott

exszudátumokat.

A gyógynövény-tartalmú készítmények besorolása az EU-ban I.
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növényi gyógyszer: Olyan gyógyszer, amely hatóanyagként kizárólag egy
vagy több növényi anyagot, illetve növényi készítményt vagy ezek
kombinációját tartalmazza.

hagyományos növényi gyógyszer: Olyan növényi gyógyszer vagy annak
kombinációja, amely
a) kizárólag az adott hatáserősségre és adagolásra jóváhagyott javallat

alapján orvosi diagnózis, felügyelet és rendelvény nélkül alkalmazható,
b) szájon át, külsőleg, illetve belélegezve használandó,
c) irodalmi adatok vagy szakértői jelentések alapján megállapítható, hogy

a kérelem alapjául szolgáló termék vagy a megfelelő referencia növényi
gyógyszer a kérelem időpontját megelőzően legalább 30 éves
időtartamon keresztül gyógyászati használatban volt, ebből legalább 15
évig az EGT területén.

A gyógynövény-tartalmú készítmények besorolása az EU-ban II.



Növényi gyógyászati készítmények

• Hagyományos gyógyászati alkalmazás („traditional use”): elegendő
biztonságosság és elfogadható hatásosság alapján egyszerűsített engedélyezési
eljárásban hagyományos felhasználáson alapuló engedélyt adhatnak az egyes
tagállamok (simplified registration).

• Jól megalapozott gyógyászati alkalmazás („well-established use”):
tudományos közleményekkel alátámasztott, hogy a termék hatóanyagának az
unión belüli használata legalább 10 évre visszamenően jól megalapozott,
felismert hatásossággal és megfelelő szintű biztonságossággal; általában az
egyes tagállamok vagy az EMA engedélyezi központosított eljárással.

Marketing authorisation: a bibliográfiai biztonságossági és hatásossági adatok
a cég saját vizsgálataiból származnak („stand alone”), vagy saját vizsgálatok és
irodalmi adatok kombinációjából („mixed application”).

Mindkét kategória elsősorban bibliográfiai biztonságossági és hatásossági adatok
értékelésén alapszik. A Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) által
készített monográfiák megfelelőek a hagyományos és a well-established
alkalmazási engedélyezésnél.

A kategóriától függetlenül a növényi gyógyszer minőségét mindig igazolni kell.
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Hagyományos növényi gyógyszerek forgalomba hozatali eljárása

A hagyományos növényi gyógyszerek engedélyezése új kategóriaként került az
engedélyezési eljárások körébe (52/2005 (XI. 18.) EüM rendelet).

ún. egyszerűsített forgalomba hozatali eljárás

kizárólag hagyományos növényi gyógyszerek esetében lehet alkalmazni
A közösségi használatra vonatkozó bizonyítékok értékelését az Európai Gyógyszerértékelő
Ügynökség (EMA) növényi gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága (Committee on Herbal
Medicinal Products / HMPC) végzi.

A tagállamok a kölcsönös elismerési eljárással engedélyezik a más tagállam által kiadott, a
közösségi növénymonográfiákon alapuló vagy a jegyzéken szereplő anyagokból,
készítményekből vagy ezek kombinációjából álló forgalomba hozatali engedélyeket.
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HMPC feladatai:
• közösségi növényi monográfiák elkészítése
• növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek

kombinációit tartalmazó jegyzék elkészítése, amely tartalmazza,
hogy mely gyógynövények, milyen indikációs területtel, milyen
adagolás mellett tartozhatnak a tradicionális tartalmú
gyógynövények közé

• növényi gyógyszerekre vonatkozó közösségi növénymonográfiák
elkészítése

egyszerűsített 
törzskönyvezés



• nem szükséges klinikai vizsgálatok végzése, ha a hatásosság a régóta fennálló
használat és a tapasztalatok alapján egyértelmű

• nem szükséges preklinikai vizsgálatok végzése, ha a gyógyszer hagyományos
használatára vonatkozó adatok elegendőek, így annak bizonyítása, hogy a termék
nem bizonyul ártalmasnak a meghatározott alkalmazási feltételek mellett, és a
termék terápiás hatása vagy klinikai hatásossága a régóta fennálló használat és a
tapasztalatok alapján oly mértékben valószínűsíthető, hogy a készítmény relatív
ártalmatlansága megállapítható

egyszerűsített forgalomba hozatali eljáráshoz benyújtandó:
1. a hagyományos alkalmazásra vonatkozó bizonyítékok
2. farmakológia, toxikológia, humán terápia (régóta fennálló használaton alapuló)

vagy van HMPC monográfiája / szerepel a HMPC listán
vagy bibliográfiai adatok

Több növényi anyagot, növényi készítményt tartalmazó kombináció esetében a
biztonságosságra vonatkozó adatokat be kell nyújtani a kombinációra magára
vonatkozóan is.

A gyógyszerekre alkalmazandó minőségi szempontok függetlenek a hagyományos
használattól, ezért nincsenek kivételek a szükséges fizikai-kémiai, biológiai és
mikrobiológiai vizsgálatok tekintetében. 18

Hagyományos növényi gyógyszerek egyszerűsített forgalomba hozatali eljárása



Közösségi gyógynövény-monográfiák
Community herbal monographs

A közösségi gyógynövény-monográfia a jól megalapozott gyógyászati felhasználás
és/vagy a hagyományos felhasználás értékelésén alapul. Tartalmazza a bizottság
tudományos véleményét a gyógyászatban alkalmazni kívánt növényi anyagra és
készítményeire vonatkozó biztonságossági és hatásossági adatokról.

Kategóriák:

• well-established use (marketing authorisation): elegendő információ a
biztonságosságról és hatásosságról

• traditional use (simplified registration): elegendő információ a
biztonságosságról és elfogadható információ a hatásosságról

Minden készítményt egyedileg vizsgálnak, mivel az elérhető információk
készítményről készítményre változhatnak. Egyes készítmények a „well-established
use” kategóriába kerülhetnek, míg mások a „traditional use” kategóriába.
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EMA monográfiák
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ESCOP / European Scientific Cooperative on Phytotherapy

Az európai nemzeti fitoterápiás szervezeteket összefogó szervezet, elsősorban a
gyógyszerügyi szabályozó szervezetekkel történő egyeztetésben vesz részt.

Célkitűzések:
• a növényi gyógyászati készítmények szabályozásával kapcsolatos európai

harmonizáció
• koordinált tudományos keretrendszer fejlesztése a növényi gyógyászati

készítmények értékeléséhez
• klinikai és kísérletes fitoterápiás vizsgálatok támogatása és kezdeményezése
• tudományos és gyakorlati fitoterápiás ismeretek fejlesztése és kiterjesztése
• növényi gyógyászati készítmények elfogadottságának elősegítése (a háziorvosi

praxisban)
• referencia monográfiák készítése a növényi drogok terápiás alkalmazásáról

Eredmények:
• 100 < monográfia megjelentetése a növényi drogok gyógyászati alkalmazásáról

(tudományos eredmények áttekintése) → az EMA gyógynövényekkel foglalkozó
szervezete (Committee on Herbal Medicinal Products) felhasználja ezeket az
európai közösségi gyógynövény-monográfiák készítésekor

• a fitomedicinák biztonságos és hatásos alkalmazására vonatkozó európai normák
meghatározását célzó kutatási program koordinálása 21
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Növényi eredetű gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének kiadása I. 

A növényi eredetű gyógyszerek törzskönyvezési kérelmeinél teljes dossziét kell
benyújtani a következő sajátos részletekkel együtt:

• A növényi drogok nómenklatúrája: be kell nyújtani a növény kettős nevezéktani
tudományos nevét (nemzetség, faj, variáns, leíró szerző neve) és kemotípusát (ha
lehetséges), a növény mely részét/részeit használják, a növényi drog definícióját,
egyéb elnevezéseit (más gyógyszerkönyvek által használt szinonimákat) és a
laboratóriumi kódot.

• A növényi készítmény nómenklatúrája: be kell nyújtani a növény kettős
nevezéktani tudományos nevét (nemzetség, faj, variáns, leíró szerző neve) és
kemotípusát (ha lehetséges), a növény mely részét/részeit használják, a növényi
készítmény definícióját, a növényi drog arányát a növényi készítményben, a
kivonáshoz használt oldószer(eke)t, az egyéb neveket (más gyógyszerkönyvek által
használt szinonimákat) és a laboratóriumi kódot.

• A növényi drog és készítmény szerkezete alfejezet dokumentálásához be kell
nyújtani, ahol lehetséges, a fizikai formát, az ismert terápiás hatással rendelkező
alkotórészek vagy marker vegyületek (molekulaképlet, relatív molekulatömeg,
szerkezeti képlet, ideértve a relatív és abszolút sztereokémiát), valamint a többi
összetevőre vonatkozó adatokat.



23

Növényi eredetű gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének kiadása  II.

• A növényi drog gyártási folyamatát és a gyártási folyamat ellenőrzését illetően
kielégítően le kell írni a növénytermesztés és begyűjtés körülményeit, beleértve a
növény földrajzi termőhelyét, a termesztés, begyűjtés, szárítás és tárolás
körülményeit. A növényi készítmény gyártási folyamatát és a gyártási folyamat
ellenőrzését illetően kielégítően le kell írni a növényi készítmény gyártási
folyamatát, beleértve a feldolgozás, az oldószerek és reagensek, a tisztítási lépések
és a standardizáció leírását is.

• A növényi drog szerkezetének és egyéb jellemzőinek tisztázását illetően be kell
nyújtani a botanikai, makroszkópos, mikroszkópos és fitokémiai jellemzőket,
valamint a biológiai aktivitásra vonatkozó információkat, ha szükséges.

• A növényi készítmény szerkezetének és egyéb jellemzőinek tisztázását illetően be
kell nyújtani a fitokémiai és fizikai-kémiai jellemzőket, valamint a biológiai
aktivitásra vonatkozó információkat, ha szükséges.

• A növényi drog és a növényi készítmény vizsgálatára használt analitikai eljárások
leírását is mellékelni kell, ahol ez lehetséges. Az analitikai eljárások validálását
illetően be kell nyújtani az analitikai validálási információkat.



A fitofarmakonoknak minden tekintetben meg kell felelniük a gyógyszerekkel
szemben támasztott követelményeknek (az előállítástól az alkalmazásig).

interdiszciplináris terület (botanika, genetika, agronómia, fitokémia,
termékfejlesztés, farmakológia, klinikum)

Minőségbiztosítási rendszerek:

• GAP (Good Agricultural Practice)

• GACP (Good Agricultural and Collection Practices )

• GCLP (Good Control Laboratory Practice)

• GMP (Good Manufacturing Practice)

• GCP (Good Clinical Practice)

1. hatás egyértelmű igazolása

tudományos igényű, kísérletes háttérrel rendelkező monográfiák

2. mellékhatások tisztázása, ártalmatlanság igazolása

pl. pirrolizidin alkaloid-tartalmú növények 24

A fitofarmakonok minősége



1,2-telítetlen PA: genotoxikus karcinogének

pl. likopszamin, intermedin, szimfitin

• terminális venulák elzáródása a májban,

• veno-okkluzív kórképek,

• kardiopulmonális elégtelenség

• Veseelégtelenség

1 µg pirrolizidin alkaloid/nap; maximum 6 hét/év

Pirrolizidin alkaloidok

likopszamin

Eupatorium cannabinum

Asteraceae

Symphytum officinale Borago officinalis Tussilago farfara Senecio jacobaea
Boraginaceae Boraginaceae Asteraceae Asteraceae 25



Részletek az OGYÉI felhívás szövegéből

Az OGYÉI a HMPC állásfoglalásának megfelelően átmeneti jelleggel, 3 éves
időtartamra, elfogadja 1 μg-os napi PA beviteli limitet. Ez alatt az időszak alatt a
növényi készítmények gyártóinak/forgalmazóinak olyan intézkedéseket kell
tenniük, hogy a szennyezettség mértékét lecsökkentsék 0,35 μg napi PA
bevitelig.

Mivel jelenleg nincs elfogadott Európai Gyógyszerkönyvi módszer a pirrolizidin-
alkaloid tartalom mérésére, így német hatóság által javasolt módszert ajánljuk a
pirrolizidin tartalom ellenőrzésére.

A HMPC javaslatának megfelelően, a napi adagban mért PA értékek alapján a
termékeket 3 kockázati csoportba lehet besorolni, és a szennyezettség
mértékétől függő gyakorisággal ellenőrzést végezni.
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http://www.bfr.bund.de/cm/343/bestimmung-von-pyrrolizidinalkaloiden.pdf


Biológiai tesztrendszerek

Gyógynövény

Kivonat/ok

Biológiai 

tesztrendszerek

Izolált 

hatóanyag/ok

Szerkezet-hatás összefüggés

Standardizált kivonatok

Humán/klinikai vizsgálatok

Tiszta hatóanyagok 

ipari előállítása

Gyógyszerformulálás

A gyógyszer törzskönyvezése

Toxikológiai/ártalmatlansági 

vizsgálatok

Standardizált kivonat/ok  

ipari előállítása

Gyógyszerformulálás

Klinikai vizsgálatok

Tradicionális gyógynövények értékelésének útja
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Komponensek hatásvezérelt izolálása növényi kivonatokból

28

HPTLC vizsgálat
Onopordum acanthium levél kivonat és
a főkomponens onopordopikrin
antibakteriális hatása humán patogének
ellen (a) kénsavas vanillin vanillin-
reagens, (b) S. aureus, (c) MRSA, (d) E.
coli

Onopordum acanthium levél kivonat
aktív frakciójának (a) analitikai és (b)
szemipreparatív HPLC-UV-
kromatogramja (λ=225 nm)

Móricz ÁM et al. (2017) Layer chromatography-bioassays directed screening and identification of antibacterial compounds from Scotch thistle. Journal of
Chromatography A, 1524: 266-272.



Módszerek a természetes eredetű gyógyszerjelölt vegyületek vizsgálatában

✓ alfa-amiláz gátló vegyületek szűrővizsgálata [1]
• Rhodiola rosea kivonat (ligand) + alfa-amiláz (receptor) → ligand-receptor

komplexek
• centrifugális ultraszűrés
• UPLC-DAD-TOF-MS/MS metabolomikai vizsgálat: különbség a kivonat metabolom-

összetételében az alfa-amilázzal való reakció előtt és után → potenciális alfa-amiláz
gátló vegyületek azonosítása

✓ Panax ginseng hatásainak igazolása [2]
fordított-dokkolás módszer (specifikus betegségekhez köthető fehérjékkel) → ginzenozidok
célfehérjéinek azonosítása (lehetséges mellékhatások/toxicitás):

• MEK1, EGFR, Aurora A: tumorellenes hatás
• trombin: trombocita-aggregációt gátló hatás
• intesztinális zsírsavakat kötő protein (I-FABP): adipogenezis gátlása
• acetilkolin-észteráz gátlása: kolinerg toxicitás

[1] Ma C et al. , (2017) Rapid screening of potential a-amylase inhibitors from Rhodiola rosea by UPLC-DAD-TOF-MS/MS-based metabolomic method. Journal of Functional Foods, 36: 144–149. [2] Park K, Cho AE
(2017) Using reverse docking to identify potential targets for ginsenosides. J Ginseng Res, 41: 534-539. [3] Deng Y-H (2017) Multi-Target Screening and Experimental Validation of Natural Products from Selaginella
Plants against Alzheimer’s Disease. Front. Pharmacol., 8: 539.

✓ több-célponton ható Alzheimer-ellenes vegyületek
keresése [3]
• SAR (több-célpontú hatás) modellek létrehozása;

Selaginella doederleinii komponensek – AD-hez
köthető fehérjék

• in vitro BACE1/MAO-B kettős enzimgátló hatás
vizsgálata

• molekuladokkolás (eredmények igazolása;
kötőhelyek azonosítása; kötéserősség
prediktálása)

29



30

Növényi eredetű gyógyszerek 

Gyógyszer Hatóanyag Indikáció 

Darmol
bevont 
tabletta 

12,0 mg kalcium-szennozid A és B , kb. 24 mg 
kalcium-szennozid 50% formájában 

alkalmanként fellépő székrekedés rövid 
ideig (1-2 hét) tartó kezelésére; 
csak hashajtóként alkalmazható, 
fogyasztószerként nem használható!

Prostamol
uno lágy
kapszula

320 mg szabalpálma (Serenoa repens) termés
alkoholos kivonata; növényi anyag/kivonat arány 9-
11:1; kivonószer: 96%-os etanol

vizelési nehézségek esetén alkalmazható 
férfiaknál, a jóindulatú prosztata 
megnagyobbodás I. és II. stádiuma esetén

Silegon
tabletta 

100 mg Extractum Cardui mariae fructus (máriatövis 
száraz kivonat) (megfelel 70 mg szilimarinnak, ami 
legalább 30 mg szilibinint tartalmaz)

a máj krónikus megbetegedései, valamint 
toxikus májkárosodások kiegészítő 
kezelésére

Hova 
filmtbl. 

45,5 mg szárított komló kivonat és 
200,2 mg szárított macskagyökér kivonat

túlhajszoltságból, stressz hatásokból 
fakadó, ideges eredetű elalvási és átalvási 
nehézségek, nyugtalanság, feszültség, 
idegesség, szorongás esetén

Prospan
szirup 

borostyánlevél (Hedera helix L. folium) száraz
kivonata (5-7,5:1) 7,00 mg, 
kivonószer: 30% m/m etanol

köhögéssel járó heveny légcsőhurut, idült 
gyulladásos légzőszervi betegségek tüneti 
kezelésére, köptető hatású

Sinupret
forte 
bevont 
tabletta 

tárnicsgyökér (Gentiana lutea L., radix) 12,0 mg
fekete bodza virág (Sambucus nigra L., flos) 36,0 mg
kankalinvirág [Primula veris L., Primula elatior (L.) 
Hill., flos] 36,0 mg
mezei sóska (Rumex acetosa L., herba) 36,0 mg
vasfű (Verbena officinalis L., herba) 36,0 mg

az orrmelléküregek és a légutak heveny és 
idült gyulladásainak kezelésére, 
antibakteriális kezelés kiegészítéseként is
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Hagyományos növényi gyógyszerek, kizárólag a régóta fennálló használaton 
alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazandók 

Gyógyszer Hatóanyag Indikáció

Stromic
filmtabletta 

közönséges aranyvessző virágos hajtás (Solidago
virgaurea L. herba) szárazkivonata (5-7:1) 342 mg, 
kivonószer: 30% (m/m)-os etanol

kisebb húgyúti panaszok esetén, 
kiegészítő terápiaként a vizelet 
mennyiségének növelésére

Urzinol
bevont 
tabletta 

medveszőlő levél (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, 
folium) száraz kivonata (3,5-5,5: 1) 238.7-297.5 mg, 
ami megfelel 70 mg hidrokinon származéknak, 
vízmentes arbutinban kifejezve; kivonószer: 60% V/V
etanol

enyhe húgyúti fertőzések korai 
tüneteinek (égő érzés 
vizeletürítéskor és/vagy gyakori 
vizelés) kezelésére

Walbenosen
bevont 
tabletta

125,0 mg Valeriana officinalis L., radixból nyert száraz 
kivonat (mely megfelel átlagosan 562,5 mg 
macskagyökérnek, kivonószer: etanol, 70% V/V),

112,5 mg Melissa officinalis L, foliumból nyert száraz 
kivonat (mely megfelel átlagosan 562,5 mg orvosi 
citromfű levélnek, kivonószer metanol: 30% V/V),

80,0 mg Passiflora incarnata L., herbából nyert száraz 
kivonat (mely megfelel átlagosan 480,0 mg észak-
amerikai golgotavirág hajtásnak, kivonószer: etanol, 
50% V/V)

a stressz enyhe tüneteinek 
csillapítására és az alvás 
elősegítésére



Termék kategória Engedélyező hatóság

Vényköteles gyógyszer 
(tiszta növényi hatóanyag, tisztított/dúsított 
növényi kivonat)

OGYÉI

Vény nélküli gyógyszer (tiszta növényi hatóanyag, 
növényi drog, tisztított/dúsított növényi kivonat)

OGYÉI

Hagyományos növényi gyógyszer (tiszta növényi 
hatóanyag, növényi drog, tisztított/dúsított 
növényi kivonat)

OGYÉI

Növényi drogok, illóolajok

Étrend-kiegészítők
OÉTI (OGYÉI)

(bejelentési kötelezettség/notifikáció)

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek
OÉTI (OGYÉI)

(bejelentési kötelezettség/notifikáció)

Kozmetikumok
OÉTI (OGYÉI)

(bejelentési kötelezettség/notifikáció)
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Gyógynövény alapú termékek csoportosítása



Étrend-kiegészítők 

• vitaminok és étrend-kiegészítők kiskereskedelmi forgalma 27 milliárd Ft
(2013. január-augusztus, Nielsen Piackutató Kft.)

• patikai forgalmuk 2007-ben 9,4 milliárd Ft

• valódi forgalmi adatok megbecsülhetetlenek (egyéb forgalmazási
helyek, multi-level marketing, internetes kereskedelmi csatornák).

• mintegy 20-25 éve létező élelmiszer kategória, megjelenési formája
azonban eltér a hagyományos élelmiszerekétől

Mit tartalmaznak?

a termékcsoport megjelenésekor: vitaminok, ásványi anyagok,

majd omega-3-zsírsavak, lecitin, karnitin, stb.

az 1990-es évektől: gyógynövények / növényi kivonatok is
33



Étrend-kiegészítők
(37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet)

A hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer,

amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb

táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként

vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül

forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó

tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló

por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség

adagolására).
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Étrend-kiegészítők

bejelentett, zöld pipával jelölt étrend-kiegészítők:

A bejelentő által benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló, tudományos adatok
alapján nem merültek fel olyan súlyos hibák az összetétellel, a termék várható hatásaival,
a jelöléssel, és a címkén alkalmazott egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatban,
amelyek alapján feltételezni lehetne, hogy a termék fogyasztása kockázatos lenne a
fogyasztó egészsége szempontjából, valamint hogy a termék nem felel meg a bejelentéskor
hatályos jogi rendelkezéseknek

csillaggal jelölt termékek: Tilos a forgalmazásuk!

Forgalmazásukat - közegészségügyi kockázatra való hivatkozással, vagy a vonatkozó
jogszabályoknak való nem megfelelőség miatt – a kormányhivatalok/járások
Népegészségügyi Főosztályai/osztályai jogerős határozattal megtiltották.

piros felkiáltó jellel jelölt termékek:

A notifikációs eljárás során probléma merült fel, melyről az OGYÉI értesítette az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalt (OTH), várva az intézkedést.

*

!
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Néhány példa:

• Acorus calamus, orvosi kálmos: levél, gyökértörzs

tiltást indokló kémiai összetevő: azaron

kockázat: az azaron hepatotoxikus, genotoxikus

• Chelidonium majus, vérehulló fecskefű: hajtás, gyökér

tiltást indokló kémiai összetevő: izokinolin alkaloidok

kockázat: erős hatású alkaloidok; ill. az indikációs terület vagy alkalmazási
mód nem felel meg az étrend-kiegészítők definíciójának

• Juglans regia, dió: levél, zöld termés, terméshéj

tiltást indokló kémiai összetevő: naftokinonok (juglon, hidrojuglon)

kockázat: karcinogén, mutagén

• Symphytum spp. (minden faj), nadálytőfajok: hajtás, levél, gyökér

tiltást indokló kémiai összetevő: pirrolizidin alkaloidok

kockázat: karcinogén, genotoxikus, hepatotoxikus (csak külsőleges alkalmazás)

Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények 
(OGYÉI) jelenleg csak tájékoztató értékű
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Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények

Vitalion Klub Kft.
HRI-Marketing 
HRI Klub Magyarország Kft. 

Hypericum perforatum, orbáncfű hajtás

tiltást indokló kémiai összetevők:

naftodiantronok (hipericin, pszeudohipericin)

indoklás: az indikációs terület, vagy alkalmazási
mód nem felel meg az étrend-kiegészítő
definíciójának (antidepresszáns); ismert
interakciók gyógyszerekkel
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Parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)

Európában sem a parlagfű, sem a belőle készült élelmiszerek nem hozhatók jelenleg
forgalomba emberi fogyasztásra szánt termékként.

Új élelmiszer: forgalomba hozatalukat engedélyeztetni kell. Az uniós engedélyezés során az
élelmiszerként történő felhasználás biztonságosságát kell bizonyítani.

citotoxikus hatását igazolták

http://portal.nebih.gov.hu/-/illegalis-parlagfu-keszitmenyt-forgalmazo-vallalkozast-
ellenorzott-a-nebih

„Illegálisan forgalmazott parlagfű tablettát és a tabletta
alapanyagaként szolgáló porított parlagfüvet találtak a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakemberei egy Bács-
Kiskun megyei vállalkozásnál. A hatóság a készítményt azonnali
hatállyal kivonta a forgalomból, valamint visszahívta a
kereskedelemből.”
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Az elégtelen törvényi háttér és az áttekinthetetlenül széles termékkínálat
(> 10 000 étrend-kiegészítőt regisztráltak!) magában hordozza a
visszaélések lehetőségét.

• szabálytalan ajánlások

• reklámok

➢ tisztességtelen előny

➢ ellentétes a fogyasztó érdekével

• a termék összetétele nem felel meg a csomagoláson szereplővel

➢ drágább összetevők kihagyása → várt hatás elmarad

➢ túldozírozás

➢ fel nem tüntetett összetevő

➢ egyéb szennyezés (növény hamisítása/összetévesztése,
szintetikus hatóanyaggal történő hamisítás)

pl. koffein, fentermin, kodein, antihipertenzív-szerek, gyulladáscsökkentők,
szteroidok, foszfodiészteráz-gátlók: szildenafil és származékai, stb. 40

Étrend-kiegészítők



Gyógyszertárakban forgalmazható gyógynövényalapú termékek

1. Kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett
készítmények:

• a gyógyszerkincs részét képező izolált növényi hatóanyagok és
készítmények;

• gyógyszerként törzskönyvezett növényi kivonatokat tartalmazó
fitoterapeutikumok;

• a növényi drogok egy része;

• a FoNo és a gyógyszerkönyv gyógynövényt tartalmazó
gyógyszerei;

• (kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények)
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2. Gyógyszertárban is forgalmazható készítmények

• gyógyteák;

• gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények;

• növényi drogok;

• gyógynövény-tartalmú beteg- és csecsemőápolási cikkek;

• speciális étrend-kiegészítők;

• kozmetikumok

3. Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek

• gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekből gyógyszerré
átminősített gyógyszerek;

• hagyományos növényi gyógyszerek;

• a köptetők közül az illóolajat vagy növényi kivonatot tartalmazók

Mindezek mellett a jogalkotási folyamatba bevont intézmények (VM, EEMI, KIM,
OÉTI, NÉBIH) egyöntetű véleménye, hogy a gyógynövénytermékek szakképesítés
nélküli forgalmazása komoly kockázatot hordoz!



Hagyományos Kínai Gyógyászat (TCM)-ban alkalmazott gyógynövények, 
gyógynövény-készítmények

43
Fotók: Béni Sz.
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A fitoterápia alapjai



A fitoterápia fejlődése

• Henri Leclerc (1870-1955) francia orvos

• A fitoterápia jelenleg is keresi helyét a gyógyászaton belül.

Újabb kutatási eredmények:

1. Szűkítik a gyógyászatban alkalmazott gyógynövények és készítményeik körét,
mivel a bizonyítékok nem igazolják az empirikus alkalmazást.

Ennek okai:

➢ a tudomány adott szintjének megfelelő bizonyítékok

➢ a fitoterapeutikumoknak minden tekintetben meg kell felelnie a
gyógyszerekkel szemben támasztott követelményeknek

2. a tudományos eszköztár fejlődése:

➢ korszerű izolálási technikák és biológiai tesztrendszerek

➢ bővül a kémiailag és farmakológiailag feltárt növények választéka

➢ a növényvilágban rejlő, eddig ismeretlen lehetőségek kiaknázása
45



Medicina

Gyógyszeres terápia

Allopátia

Fitoterápia
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A fitoterápia a fitofarmakonok betegségeket megelőző, egészség-
megőrző és gyógyító célú alkalmazása.
Az orvostudomány részét képezi, gyakorlása szakismeretet igényel.

A fitoterápia helyzete a medicinában



GYÓGYSZERKÉSZLET

TERMÉSZETES HATÓANYAGOK SZINTETIKUS HATÓANYAGOK

Emberi vagy állati 
szövetből előállított Szintetikus, félszintetikus
hatóanyag hatóanyagok

Fitoterápia gyógyszerkincse
(fitoterapeutikumok)

Növényi eredetű hatóanyagok

Növényi rész Kivonat
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A fitoterapeutikumok helyzete



Kivonat, izolált hatóanyag, szintetikum a máktok példáján

Szintetikum Tiszta hatóanyag Kivonat

Heroin

Ópium

Morfin

Kodein

Papaverin Ópium-tinktúraLoperamid
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fitoterapeutikumok = természetes anyagkeverékek: a terápiás hatás a
biológiailag aktív anyagok kombinációjának az eredménye

• hatóanyag: a tartalmi anyagok közül azok a vegyületek, amelyek a
fiziológiás vagy patológiás folyamatokra definiált hatással rendelkeznek

vegyület, vegyületcsoport, különböző kémiai szerkezetű anyagok
keveréke

Valerianae radix ↔ Chinae succirubrae cortex

Digitalis lanatae folium

• kísérőanyagok

izolált hatóanyag ↔ teljes kivonat hatásának összehasonlítása
✓ additív / szinergizáló hatás

✓ farmakokinetikai és farmakodinámiás paramétereket befolyásoló
hatás, pl. felszívódás, hatástartam, mellékhatások

nincs általános megoldás
49

Fitoterapeutikumok



A fitoterápia sajátosságai

• Több célpontú (komplex) terápia

• Hatóanyagok: extraktumok

• Hatásmechanizmus problematikája, feltételezések

• Hatásigazolás

- szintje 

- módja

(hiányosságok / eredmények)
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A bizonyítékok szükségessége

1. Folytatódó vita a gyógynövények és készítményeik hatásosságáról és
ártalmatlanságáról.

2. Az ellenzők hiányolják a gyógyszerekre szükséges szintű
bizonyítékokat.

3. Jelentős tájékozatlanság mindkét oldalon, indokolatlan riogatás a
gyógynövények ártalmas voltával kapcsolatban.

4. A lakosság jelentős hányada fogyaszt megbízható és megbízhatatlan
minőségű/értékű készítményeket.

5. Szükséges a rendelkezésre álló jelentős tudományos anyag
rendszerezése, elemzése és hozzáférhetővé tétele.
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A kutatások legfontosabb eredményei:

• a gyógynövények hatóanyagai gyorsabban azonosíthatók

• minőségbiztosítás és standardizálás lehetőségeinek elősegítése: a
növényi kivonatok teljes hatásspektruma és szinergikus
kölcsönhatásai felderíthetők molekuláris biológiai tesztrendszerek
segítségével

• valódi oki terápia lehetősége: egyre pontosabb klinikai vizsgálatok
végezhetők

• vizsgálható a hatóanyagok farmakokinetikája és
biohasznosíthatósága
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Paradigmaváltás a szintetikus gyógyszerek fejlesztésében:

egyfajta hatóanyagot tartalmazó és egy célpontú terápiás 
megközelítés helyett 

kombinált, polikauzális kezelések irányának előtérbe kerülése

A növényi alapú készítmények lényegében több tíz vagy akár száz 
komponensből álló, számos hatással bíró anyagkeverékek.

53



Kombinációs készítmények kialakításának alapja 

▪ tapasztalat

▪ egyénre szabott, tudatos kiválasztás

Fitoterápia „herbal shotgun”

Ortodox medicina  „silver bullet” Egy célpont (enzim/receptor)

Több támadáspontú
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Kémiai összetétel és hatóanyag

gyógyászati érték (az emberi szervezetre kedvezően ható vagy a
mikroorganizmusok fejlődésére gátló hatás)

Hatóanyag: az egészséget fenntartó, kóros folyamatokat megelőző, gátló, illetve
gyógyító hatású anyagok

Növényi drogok hatóanyaga/hatóanyag együttese 

- több, hasonló kémiai szerkezetű vegyület

- több, de különböző kémiai szerkezetű vegyület  

Tartalmi anyag (jellemző kémiai alkotórészek összessége:

▪ hatóanyag (igazolt/igazolható hatás)

▪ kísérőanyag (hatást elősegítő/módosító, de önmagukban nem kifejezett
élettani hatás) [„ballasztanyag”]

Vezetőanyag: a drog beltartalmi minősítésére szolgáló, jellemző anyag/ok, amely
nem feltétlenül azonos a hatóanyaggal, de jelenléte és mennyisége jellemzi a
drog azonosságát és minőségét.
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Fitomedicinák sajátságai

• hatóanyag, kísérőanyag, ballasztanyag egyidejű jelenléte a  növényi 
mátrixban

• különböző kémiai anyagok kölcsönhatása egyetlen vagy  több növény 
kivonatát tartalmazó készítményeknél 

Farmakodinámiás kölcsönhatások: kompetitív szinergizmus és 
antagonizmus, funkcionális szinergizmus és antagonizmus 

Farmakokinetikai kölcsönhatások: megváltozott reszorpció, 
biotranszformáció (enziminhibíció: citokrom P-450; enzimindukció), 
kiválasztás

• gyógyszerekkel való interakciók lehetősége
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Szinergizmus definíciója és igazolásának lehetőségei 

izobol módszer
• additív interakció: egyenes izobol
• szinergizmus: konkáv izobol (a)
• antagonizmus: konvex izobol (b)

57
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• a szinergizmus gyakran előfordul a tradicionális növényi készítményekben
• a növény saját védelmi mechanizmusának is részét képezi
• a frakcionálás, dúsítás megbonthatja az egyensúlyt, ami a hatás

csökkenésében, esetleg a toxicitás növekedésében nyilvánulhat meg

Két hatóanyag együttes hatása nagyobb, mint az egyes komponensek
hatásainak összege.



Komplex összetételű növényi készítmények
alkotórészeinek/vegyületeinek kölcsönhatása

Ginkgo biloba ginkgolid A és B, 
bilobalidok és flavonoidok

Artemisia annua artemizin és flavonoidok

Tanacetum parthenium partenolid és flavonoidok

Cannabis sativa tetrahidrokannabinol és kannabidiol

Hypericum perforatum hipericin, pszeudohipericin, hiperforin és
fenoloidok (proantocianidinek és rutin)

Cassia angustifolia szennozid A és szennozid B  azonos hatás
szennozid A + B  (17:3) kétszeres hatás

Valeriana officinalis + 
Humulus lupulus

V. officinalis (60 mg) + H. lupulus (40 mg) = 400 mg 
V. officinalis

Panax ginseng + 
Ginkgo biloba

erőteljesebb hatás a kognitiv funkciókra
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A Cannabis-kivonat jobb görcsoldó, mint a tetrahidrocannabinol
ekuivalens dózisa 

59D Baker, G Pryce, JL Croxford, P Brown, RG Pertwee, JW Huffman, L Layward (2000) Cannabinoids control
spasticity and tremor in a multiple sclerosis model. Nature, 404: 84-87.
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Hypericum perforatum L.
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Az orbáncfű hatóanyagaival kapcsolatos mai felfogás kialakulása

A hipericin MAO – gátló hatású

A hipericin önmagában nem lehet felelős a hatásért

Flavonoidok feltételezett hatása

A hiperforin szerepe: nem specifikus visszavétel-gátlás

Jelenleg elfogadott értelmezés: a komplex kivonat a 
leghatásosabb

1980

2000
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Az orbáncfű (Hypericum perforatum) antidepresszáns hatásának 
feltételezett mechanizmusa

hiperforin

Preszinaptikus

neuron

Posztszinaptikus
neuron

neurotranszmitterek

Megnövekedett válaszreakció

(Hypericum perforatum)
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A fitoterápia lehetőségei és korlátai

Feladatok:
• indikációs területek szerint meghúzni a felhasználás határait
• az orvostársadalom fogadóképességének növelése
A fitoterápiával való azonosuláshoz és annak elfogadáshoz szükség van olyan
tudományos eredményekre és információkra, amelyek a gyakorlati alkalmazás
során felhasználhatók. Meg kell teremteni az összhangot a fitoterápia és az
orvosok korábbi tanulmányai és a kialakult gyógyszerelési gyakorlat között.

hatás, várható mellékhatások és inkompatibilitások, adagolás és alkalmazás 
pontos módja

Kényszerítő faktor a betegek részéről jelentkező igény.

A célok elérését elősegítik:
• az alkalmazás biztonságosságát megteremtő monográfiák, pl: HMPC, ESCOP;
• a dokumentált tudományos eredmények, közlemények megjelenése;
• a fitoterápia egyetemi oktatási-kutatási hátterének fejlődése;
• az engedélyezési rendszer szigorodó követelményei, stb.



Gyógynövények felhasználási módjai

• Tinktúra

• Fürdő

• Inhalálás

• Kenőcs, olajos kivonat

• Borogatás

• Friss növények

• Gyógyteák

Belsőleges alkalmazási mód:

▪ Infúzum / forrázat

▪ Dekoktum / főzet

▪ Macerátum

▪ Filteres teák

▪ Instant teák

▪ Teakeverékek (élvezeti értékű, terápiás értékű teakeverékek)

ízjavítás / a tea édesítése

Külsőleges alkalmazások: fürdők, borogatások, nedves kötések. 64



Gyógyteák a gyógyszertárban

• Gyógynövény monoteák

• Teakeverékek

• Formulae Normales (FoNo)-ban leírt teák

Alkalmazásuk:

• megfázásos megbetegedések

• központi idegrendszerre hatók

• szív-, érrendszerre hatók

• emésztésre hatók

• anyatej-elválasztást fokozók

• egyéb
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Teakeverékek 

Száraz (1,2) és hurutos (3) köhögés kezelésére:
1) Rp. Primulae radix

Thymi herba
Plantaginis lanceolatae folium āā ad 100,0 g

D.S.: öntsön 2,5 dl forrásban lévő vizet 1 púpozott teáskanál teakeverékre, hagyja 20
percig állni, szűrje. Naponta 3-szor.

2) Rp. Sambuci flos
Tiliae flos
Matricariae flos āā ad 100,0 g

M. f. species!
D.S.: öntsön 2-3 teáskanál keverékre 2,5 dl forrásban lévő vizet, 10 perc után szűrje.

Egyszerre, forrón fogyassza el.

3) Rp. Primulae radix 25,0 g
Anisi fructus
Foeniculi fructus āā ad 50,0 g

M. f. species!
D.S.: 2 teáskanál teakeveréket adjon egy csésze teához.

Primulae radix, Saponariae albae radix
½ teáskanál aprított drogot 2,5 dl vízben felforralni, 5 percig állni hagyni

Rosae pseudo-fructus
macerálás néhány órán keresztül 66



Cseppek: 100 ml készítmény 29 g etanolos növényi kivonatot tartalmaz, ami 200 mg 
tárnicsgyökér, 600 mg kankalin virág, 600 mg fekete bodza virág, 600 mg vadsóska és 600 mg 
vasfű keverékéből készült. Oldószer: 59%-os etanol.

Bevont tabletta: 6 mg tárnicsgyökér por, 18 mg kankalin virág por, 18 mg fekete bodza virág
por, 18 mg vadsóska por és 18 mg vasfű por bevont tablettánként

Forte bevont tabletta: 12,0 mg tárnicsgyökér por, 36,0 mg fekete bodza virág por, 36,0 mg
kankalinvirág por, 36,0 mg mezei sóska por, 36,0 mg vasfű por bevont tablettánként

az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulladásainak kezelésére (rinoszinuszitisz, 
bronchitisz)

A hatóanyagok gyulladáscsökkentő, nyálkaoldó hatásúak, megkönnyítik a letapadt váladék
felköhögését és kiürítését. Antibakteriális kezelés kiegészítésére.

• Gyulladáscsökkentő (sóska, vasfű): PGE2, IL 1 felszabadítás

• Bronchusdilatáció (tárnics, kankalin, vasfű): csökkenti a PAF és hisztamin kiváltotta 
bronchokonstrikciót

• Immunmoduláns (vasfű, tárnics): neutrociták, granulociták fagocita aktivitását növeli

• Antivirális (vasfű, kankalin)

• Szekretolitikus (bodza, kankalin, tárnics, vasfű, sóska)

SINUPRET BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK / SINUPRET BEVONT TABLETTA / 
SINUPRET FORTE BEVONT TABLETTA
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Racionális fitoterápia

Növényi gyógyszerek

Növényi/természetes 
hatóanyagok

Növényi 
kivonatok

Homeopátiás szerek

„forte” készítmények

súlyos tünetek kezelése

„mite” készítmények

enyhe, középsúlyos tünetek kezelése
adjuváns terápia, prevenció

Szintetikus 
hatóanyagok

a racionális, evidenciákon alapuló fitoterápia súlyosabb tünetek 
kezelésére is elsősorban olyan krónikus betegségekben, ahol az oki 

terápia nem megoldott 68



Innovatív fitofarmakonok előállításának lehetőségei

Új kivonat

Innovatív 
fitofarmakon

Új technológia

Új terápiás 
séma

Optimális 
összetételű 

kivonat

Új terápiás 
indikáció

Új  
gyógyszer-
formulálás

D

A

B

C E

F

Korábban nem használt gyógynövény                                          
új hatóanyag / új hatás [Boswellia]

Ismert hatóanyag 
(specifikus hatás/jobb 

biohasznosulás)                      
[Harpagophytum]

Ismert hatóanyag 
[Petasites,

Artemisia annua]

Ismert hatóanyag       
(kisebb dózis)

Ismert hatóanyag  
(előnyösebb 

biofarmáciai sajátságok) 
[Silybum]

Az alapanyag újszerű feldolgozása (hatóanyag-dúsítás) 
[ Salix, Petasites] 69



Amiloid inhibitor vegyületek in vivo hatásosságának fokozása - Formulálás

• liposzomális kurkumin (LEC): jobb biohasznosíthatóság és felszívódás, C(max) és AUC ↑,
T(max) ↓

• amorf szilárd diszperz elegyek (ASDs): polimer felhasználásával, kristályképződés gátlása,
javuló oldhatóság és membrántranszport

• diszpergálás kolloid szubmikronos részecskékkel: plazmakoncentráció és
biohasznosíthatóság ↑

• hidrogélek
• aeroszolok: nincs first-pass hatás, közvetlen felszívódás az olfaktorikus epitélen keresztül;

nincs szisztémás szállítás; BBB-on áthalad
[1] Velander P et al. (2017) Natural product-based amyloid inhibitors. Biochemical Pharmacology, 139: 40–55. [2] Serafini MM et al. (2017) Curcumin in
Alzheimer’s disease: Can we think to new strategies and perspectives for this molecule? Pharmacological Research, 124: 146–155 .

• nanorészecske-alapú készítmények
✓ lipid-alapú nanorészecskék/gliceril-

monooleát nanorészecskék: kurkumin +
piperin (UDP-glükuroniltranszferáz
gátlása); BBB-on áthalad

✓ polietilénglikol-b-politejsav (PEG-b-PLA)
nanorészecskék

✓ poli-laktát-koglikolsav (PLGA)
nanorészecskék: P-glikoprotein (P-gp)-
mediált efflux gátlása; BBB-on áthalad

✓ PLGA-nanorészecskék + Tet-1 peptid
(specifikus kölcsönhatás motoros
neuronokkal): célzott hatóanyag-leadás
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Néhány, a Ph.Hg.VIII-ban hivatalos, a fitoterápiás felhasználás miatt 

fontos gyógynövény             

(korábbi gyógyszerkönyvekben nem szerepeltek)

Allium sativum Panax ginseng

Calendula officinalis Prunus africana

Centella asiatica Salix alba 

Cynara scolymus Serenoa repens

Echinacea spp. Silybum marianum

Ginkgo biloba Urtica dioica

Hedera helix Vaccinium myrtillus

Hypericum perforatum Vitex agnus-castus
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Mikor alkalmazhatók a fitofarmakonok?

• A fitofarmakonok döntő jelentőséggel bírnak pl. a toxikus májbántalmak
kezelésében (szilimarin), az étvágyjavító, epehajtó; légúti és húgyúti fertőzések
esetén.

• A fitofarmakonok választható alternatívát jelentenek pl. benignus prostata
hyperplasia; feszültséggel, alvászavarokkal járó stressz, enyhe depressziós
állapot; időskori enyhe agyi vérátáramlási zavarok; klimakteriális panaszok,
menstruációt kísérő kellemetlen tünetek kezelésében.

• Adjuváns kezelésként alkalmazhatók:

➢ a mellékhatások kivédésére, a szintetikumok adagolásának csökkentésére,
adagolási szünetek beiktatására (glükokortikoid dózis csökkentése
párhuzamos édesgyökér adagolással – köptető, ulcusgátló,
immunmoduláns; digitálisz – Crataegus kezelés kombinálása);

➢ más támadásponton ható készítmény egyidejű alkalmazásával a hatás
fokozására (reumatikus, légúti panaszok kezelésének aromaterápiás
kiegészítése)

• Fitofarmakon alkalmazása tilos pl. akut keringési elégtelenség, infarktus,
szívritmuszavarok, manifesztálódott hipertónia, akut fertőzések és tumorok
primer terápiájában, asthma bronchiale és diabetes esetén. 72



Mikor ne ajánljunk egyes fitoterápiás készítményeket és miért?

A gyógyszertárakban elsősorban beteg emberek fordulnak meg és kérnek
információt.

A beteg embereknek betegségeik vannak → ellenjavallatok

A beteg emberek gyógyszereket szednek → kölcsönhatások

A gyógyszerésznek a választott vagy javasolt fitoterápiás készítményeket
ezekhez kell illesztenie.

Kérdések, melyekre választ kell adnunk a fitoterápiás készítmények

expediálása során:

• Mikor helyes, mikor szükséges fitoterápiás készítményeket alkalmazni?

• Melyik készítményt szedje a „felhasználó”?

• Mennyit szedjen az fitoterápiás készítményből?

• Meddig szedjen fitoterápiás készítményt?
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1. Patológiás állapotok (krónikus betegek)

▪ Antikoaguláns terápiában részesül (warfarin, stb.)
Ginkgo biloba, Allium sativum, Panax ginseng, Eleutherococcus senticosus

▪ Kardiovaszkuláris terápia alkalmazása (verapamil, sztatinok, digoxin)
Panax ginseng

▪ Pszichiátriai kórképek terápiája (benzodiazepinek, SSRI, triciklusos
antidepresszánsok, MAO inhibitorok)

Panax ginseng, Ginkgo biloba

▪ Diabetes terápia
Panax ginseng, Plantago ovata, Panax ginseng mellett szénhidrát-
anyagcsere követése

▪ HIV-terápia
Silybum marianum, Ginkgo biloba, Echinacea spp.

▪ Rosszindulatú daganatokban szenvedők

▪ Csökkent vese- és/vagy májfunkció

▪Metabolikus vagy endokrin kórképek (zsírmáj, elhízás, hipotireózis)

▪ Hashajtókat rendszeresen szedő betegek (Plantago spp.)

Különösen veszélyeztetett állapotok és stádiumok: 
ellenjavallatok, mellékhatások, gyógyszerkölcsönhatások
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Különösen veszélyeztetett állapotok és stádiumok: 

ellenjavallatok, mellékhatások, gyógyszerkölcsönhatások

2. Perioperatív időszak (Allium sativum, Ginkgo biloba)

3. Terhesség és szoptatás időszaka

• Terápiás adagban nem használhatók: méhstimuláló, abortív, erősebb
vizelet- és hashajtók, kismedencei vérbősséget vagy görcsös állapotot
okozó szerek (magzatot és anyát veszélyeztetik)

• A magzatot veszélyeztetik: mutagén, genotoxikus és teratogén hatású
drogok; hormonszerű hatással rendelkező gyógynövények (magzati
fejlődés során egyes gének kifejeződését befolyásolhatják)

A-vitamin túladagolás magzatkárosító lehet

• Szoptatás időszakában: a fentieken túl az antigalaktagóg, antiprolaktin
hatású drogok az anyatej mennyiségét csökkenthetik; az anya
kezelésére használt hatóanyagok (koffein, antraglikozidok, stb.)
anyatejben is kiválasztásra kerülnek (a lipofil anyagok koncentrációja
kritikus lehet!)
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Különösen veszélyeztetett állapotok és stádiumok: 
ellenjavallatok, mellékhatások, gyógyszerkölcsönhatások

4. Gyermekek ( < 5 év): csökkent metabolikus kapacitás

terápiás spektrum, felszívódás/kiürülés kinetikája, kiváltott
farmakodinámiás reakciók

• újszülöttek számos kulcsfontosságú enzimje és enzimrendszere
(hidroxilázok, acetil-transzferáz, kataláz, stb.) még nem, vagy csak
elégtelenül működik

• alacsonyszintű veseműködés

• különösen sérülékeny központi idegrendszer

• a nyálkahártyák permeabilitása nagy

76



Különösen veszélyeztetett állapotok és stádiumok: 
ellenjavallatok, mellékhatások, gyógyszerkölcsönhatások

5. Öregedő szervezet: csökkent metabolikus kapacitás
• regenerációs potenciál csökkent (ajánlott adagolási tartomány alsó értékét
célszerű figyelembe venni)
• életkor előrehaladtával lassul a hatóanyagok lebomlása és eliminációja, nő
a felhalmozódás veszélye
• fokozott mellékhatás-rizikó: a máj méregtelenítő munkája,
enzimrendszerek működése csökken
• keringési és légzőrendszer működésének csökkenése, rosszabb
oxigénellátottság, tolerancia (keringésre ható szerek)
• érzékenyebb só- és vízháztartás (vizelethajtók, izzasztók, hashajtók!)

6. Polifarmácia (≥ 3 készítmény): farmakodinámiás és/vagy metabolikus
interferencia fokozódása

7. Fogyókúrák

8. Dohányzás (magas dózisú béta-karotin-pótlás → tüdőrák kockázata nő)
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• Magas vérnyomás: koffeintartalmú termékek (zöld tea is!)

• Magas vérnyomás: édesgyökér, keserűnarancs (súlycsökkentő)

• Veseelégtelenség, vesebetegség: Java tea levél, propolisz
óvatosságot igényel

• Epekövesség: kurkuma, articsóka fokozhatja a görcskészséget

• Tervezett műtétek: kerülni kell Ginkgo biloba, Allium sativum,
Allium cepa szedését a vérzési idő növelése miatt

• Egyes műtéteknél: módosíthatja az alkalmazott gyógyszerek
hatását többek között a Ginseng, Cinnamomum, Valeriana,
grapefruit

Ellenjavallatok
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Mellékhatások fontosabb típusai

• Allergiás reakciók

IgE mediált (azonnali) hiperszenzitivitás
Atopia: légúti allergének, pollenek (Primulaceae, Apiaceae, Labiatae, 
Asteraceae, stb. fajok); fotoallergének (Rutaceae)

T-sejt mediált hiperszenzitivitás
Allergiás kontakt reakciók (Chysanthemum parthenium, Hedera helix, 
Allium sativum)

• Nefrotoxicitás
Aristolochia sp., tujon-tartalmú illóolajok

• Veno-okkluzív hatás és következményei 
pirrolizidin alkaloidok, Teucrium sp.

• Mutagén- és genotoxikus mellékhatások 
esztragol, szafrol, Rubia tinctorium, pirrolizidin alkaloidok, Aristolochia
sp., antraglikozidok (?) 79



Gyógyszerkölcsönhatások/interakciók:
egy, a szervezetben lévő gyógyszer hatásának egy másik gyógyszer jelenléte vagy működése
következtében létrejövő változása.

▪ Farmakodinámiás interakció: olyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszer
megváltoztatja egy másik hatását az utóbbi által befolyásolt célszerven, illetve
receptoron. Ezzel kombinált, jellemzően nemkívánatos hatást alakít ki, vagy hátráltat
egy kívánt hatást.

▪ Farmakokinetikai interakció: olyan kölcsönhatás, ahol az egyik „gyógyszer” gátolja a
másik „gyógyszer” mozgását a szervezetben. Ezzel késői gyógyszerhatás kezdetet,
csökkent vagy felerősödött gyógyszerhatást, toxicitást, megváltozott kiválasztást
eredményezhet.

• Abszorpciós kölcsönhatások

• Eloszlási kölcsönhatások

• Metabolizmus során létrejövő kölcsönhatások

I. Fázis folyamatai: citokrom P 450 rendszer, P-glikoproteinek

II. Fázis folyamatai (konjugálási reakciók): glükuronidáció, szulfatálás, metiláció
enzimjei

• Kölcsönhatások a kiválasztás során
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• Koffein és koffein-tartalmú drogok, keserűnarancs (szinefrin): szinerg kemodinámiás
hatást eredményezhet. A vazokonstrikció (adenozin-receptorok blokkolása, a
katekolaminok és az intracelluláris kalcium felszabadulásának növelése) veszélyt
jelenthet magas vérnyomásban, szív- és érrendszeri betegségben, thyroid
betegségekben szenvedőknek.

Citrus aurantium subsp. aurantium (C. aurantium subsp. amara) 

Farmakodinámiás kölcsönhatások 

• Szinergisztikus / additív interakciók

• Antagonisztikus interakciók

Nem kívánatos hatás / kívánt hatást hátráltat

• Véralvadást befolyásoló gyógynövények antikoagulánsokkal vagy trombocita-aggregáció
gátlókkal együtt alkalmazva fokozódik a vérzéses mellékhatás kockázata.

Ginkgo biloba, Allium sativum, halolaj
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metabolizáló enzim
irreverzibilis gátlása (az
enzim újraszintetizálásához
44 - 144 óra szükséges!)

Grapefruit – felodipin interakció klinikai tapasztalatok alapján

furanokumarinok (bergamottin, 6’,7’-dihidroxibergamottin)

naringenin, naringin

bélfalban található CYP 3A enzimhez való kötődés metabolizáció

a metabolit irreverzibilis kötődése az enzim aktív centrumához

több efflux-transzportert és gyógyszerpumpát is gátolnak! egyéb citrus-félék is!

85 gyógyszermolekula közül 43 esetben súlyos, esetenként halálos interakció (sztatinok,
kalcium-antagonisták, immunszupresszánsok, központi idegrendszerre ható gyógyszerek, stb.)

250 ml grapefruitlé + felodipin → 15 %-os biohasznosulás 3x-ra nő; plazmakoncentráció 3x !

3x250 ml grapefruitlé + felodipin plazmakoncentráció 5x !

Farmakokinetikai interakciók
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I. Farmakodinámiás kölcsönhatások

• Szinergista kölcsönhatás
❖ Természetes analóg molekula: kumarintartalmú növények?

(Melilotus officinalis Lam.) orvosi somkórófű ↑
❖ Thrombocyta-gátlók: (Allium sativum), fokhagyma ↑, (Ginkgo biloba) ginkgo ↑,

(Zingiber officinale) gyömbér ↑, (Tanacetum parthenium) őszi margitvirág ↑

• Antagonista kölcsönhatás

❖ K-vitamin-tartalmú növények: spenót ↓, brokkoli ↓, karfiol ↓, kelbimbó ↓,

káposzta ↓, (Passiflora incarnata) golgotavirág ↓, zöld tea ↓, csalán ↓,
(Verbena officinalis) vasfű ↓, (Juniperus communis) boróka ↓

II. Farmakokinetikai kölcsönhatások

• Abszorpció gátlása: nyákok, rostok, szójaprotein

• Metabolizáció, elimináció fokozása: (Hypericum perforatum) orbáncfű

III. Nem ismert hatásmechanizmussal ható növények:

(Matricaria recutita) orvosi székfű (kamilla), (Panax ginseng) ginzeng

↑ = hatást fokozók ↓ = hatást gyengítők

Kumarinszármazék antikoagulánsok hatását befolyásoló gyógy- és 
élelmiszernövények hatásmechanizmus szerint csoportosítva 
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Megfontolandó szempontok lehetnek:

▪ Különös óvatosság a szűk terápiás indexű, illetve azon gyógyszerek
esetében, ahol különösen fontos a megfelelő plazmaszint biztosítása.
(antikoagulánsok, antidiabetikumok, antiepileptikumok,
vérnyomáscsökkentők, digitalis glikozidok, immunszupresszánsok,
antimikrobás szerek, citosztatikumok)

▪ A kérdéses gyógyszer farmakológiájának áttekintése. Annak
mérlegelése, hogy milyen következménye lehet, ha a növényi
hatóanyag ugyanazon a receptoron hat, nem elfelejtve, hogy számos
gyógyszer több mint egy receptoron is hat.

▪ A csökkent metabolikus kapacitású (csökkent vese- és/vagy
májfunkció) állapot mérlegelése (időskor).

Adható-e egyszerű igen vagy nem válasz a gyógyszerek és 
fitoterápiás készítmények együttes alkalmazására ?
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+ A fitoterápiás készítmények beilleszthetők a gyógyszeres terápiába.

+ Kiegészíthetik a kezeléseket.

- Alkalmazásuk körültekintést igényel, esetleges ellenjavallatok, interakciók

miatt.

+ A gyógyszerészi tanácsadásnak egyedülálló jelentősége van.

A gyógyszerész számára fontos érdek és egyedüli lehetőség, hogy az
érdeklődőnek a tőle elvárható legjobb, legkorrektebb tanácsot adja.
Hivatásbeli kötelessége a beteg érdekében megbízható szert ajánlani és
forgalmazni.

Megbízható forrásból, megbízható szer: amellyel kapcsolatban a kielégítő,
pártatlan információ is beszerezhető, vagy a szerről írt tájékoztatókból,
vagy egyéb forrásból.

Gyógyszerek és fitoterápiás készítmények együttes alkalmazása
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A növényi vagy egyéb természetes eredetű vegyületek és a gyógyszerek 
kölcsönhatásaira vonatkozó további információk forrásai

Szervezet vagy adatbázis Weblap Megjegyzések

ePocrates Online Premium* http://www.epocrates.com Természetgyógyászati adatbázis

HerbMed: az Alternative
Medicine Foundation adabázisa

http://www.herbmed.org 
Közvetlenül kapcsolódik a PubMed 
adaatbázishoz

Medscape:* gyógyszer-
interakciók ellenőrzése

http://www.Medscape.com/druginfo/
druginterchecker

Az adatbázisban kereshetők a vényre felírt és a 
vény nélkül kapható gyógyszerek, valamit a 
táplálékkiegészítők interakciói

Medwatch: az  FDA 
biztonságossági információs és 
mellékhatás-bejelentő programja

http://www.fda.gov/medwatch 
Online nyomtatvány, amelyen bejelenthetők a 
feltételezett gyógyszer-táplálékkiegészítő 
interakciók

NCCAM http://www.nccam.nih.gov
Az NIH által támogatott központ, amely jól 
hasznosítható információkkal rendelkezik a 
természetgyógyászatban használt szerektől

Natural Medicines
Comprehensive Database*

http://www.naturaldatabase.com
Teljességre törekvő és friss adatbázis, benne a 
gyógyszerek és a táplálék-kiegészítők 
interakciójára vonatkozó programmal

Natural standard http://www.naturalstandard.com
Alapos monográfiák, köztük a gyógyszerek és a 
táplálék-kiegészítők interakciójára vonatkozók is

Tatro, DS. Drug Interaction Fects. 
St. Louis, M,o.: Facts and 
Comparisons, 2006

http://www.factsandcomparisons.com
Hasznos tankönyv a gyógyszerek, valamint a 
gyógyszerek és táplálék-kiegészítők 
interakcióiról

FDA: Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszer-felügyeleti hatósága; NCCAM: National Center for Compementary and  Alternative Medicine; 
NIH: National Institute of Health (Egyesült Államok) *  Csak előfizetők számára
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Nemzetközi trendek a gyógynövények felhasználásában:

▪ Öngyógyszerelés világviszonylatban megfigyelhető előretörése

▪ Egyre többen tudatosan foglalkoznak egészségük megőrzésével, a betegségek
megelőzésével.

▪ A gyógyszertárakban vásárolható minden negyedik készítmény ma is tartalmaz
növényi eredetű anyagot a fejlett országokban. (döntően 100 faj
felhasználásával)

▪ A tradicionális, illetve népi gyógyászat mintegy 21 000 fajt használ.

▪ A világ lakosságának 80 %-a gyógynövény alapú terméket használ (WHO).

▪ A fitomedicinák forgalmának növekedése felülmúlja a gyógyszerfelhasználás
növekedésének évi általános ütemét (világviszonylatban > 10 %).

▪ A nem gyógyszer típusú egészségügyi készítmények közül a gyógynövény-
termékek a legkedveltebbek (55 %).

▪ 10 lakosból hét úgy gondolja, hogy a gyógyhatású készítmények ugyanolyan
szigorú ellenőrzésen esnek keresztül, mint a gyógyszerek és ugyanolyan
kutatási háttér áll mögött, mint a gyógyszereknél.
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A felhasználás növekedése irányába ható biológiai és gazdasági okok:

• a gyógynövények / gyógynövényeket tartalmazó készítmények kiválóan
alkalmazhatók egészségfenntartó, betegségmegelőző, roboráló
anyagként

• alkalmasak számos enyhe lefolyású betegség kezelésére

• a civilizációs betegségek csaknem 60-75%-a pszichoszomatikus eredetű,
ezek gyógyítására a növényi eredetű készítmények kiválóak

A gyógynövények felhasználásának növekedését motiváló pszichés
megfontolások a fejlett ipari országokban:

• „zöldhullám” jelenség

• a felhasználók úgy gondolják, hogy a természetes anyagok

- a szintetikumoknál kevésbé „szervezet-idegenek”

- nem rendelkeznek számottevő mellékhatással
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„The majority of cancer patients use complementary therapies such as herbs and 
dietary supplements. Although figures differ, surveys indicate that as many as 
60 percent of people with cancer take two or more dietary supplements daily.
(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)



▪ Ne csak azért forgalmazzanak a gyógyszertárban fitoterápiás készítményeket,
mert valamilyen okból hasznos vagy érdekes.

▪ Tudatosan és felkészülten ajánlják ezeket a betegeknek.

▪ Lakosság nevelése:
✓ gyógyteák, gyógytermékek / tradicionális szerek helyes alkalmazása
✓ egészségtelen életmód elhagyása, táplálkozási szokások módosítása

az egészség megőrzésének kulcsa nem a hiányzó vitaminok, nyomelemek
mesterséges pótlása

A népegészségügyi célok megvalósítását nagyban segíthetik a személyes
gyógyszerész – beteg találkozások, amelyek hatékony lehetőséget nyújtanak az
egészségtudatos életvitel kialakításának elősegítésére, valamint az egészség
megőrzését vagy javítását szolgáló készítmények szükség szerinti és szakmai –
tudományos megalapozottsággal való ajánlására.

▪ Az etikus gyógyszertári környezetben a cél a mértéktartó, szakmailag korrekt
tudásanyag közvetítése a lakosság felé.

▪ Racionális fitoterápia propagálása az orvosok felé is.
89
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Felhasznált irodalom

▪ https://www.ogyei.gov.hu/forgalomba_hozatal/

▪ https://www.ogyei.gov.hu/gyogynoveny_alapu_szerek/

▪ http://portal.nebih.gov.hu/nyitooldal

▪ http://www.ema.europa.eu/ema/

▪ http://escop.com/

▪ http://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/zula
ssungsarten/besTherap/amPflanz/mono.pdf;jsessionid=C9574CF451053062CC8
FD06A20E279ED.1_cid332?__blob=publicationFile&v=3

▪ Weiss RF, Fintelmann V. (2000) Herbal Medicine, 2nd ed., Thieme, Stuttgart –
New York
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Köszönöm a figyelmet!
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