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Bevezetés 
 

 
�Dédanyáinknak még természetes volt e szerek 

 
 

(d ) 

 

 
Emlékszem, kicsi gyermekkoromban a nagymamám 

volt egy kép. Egy 
állv  tartott  

szinte megbabonázva,  néztem ezt a képet. Azóta sok-sok év telt el
de a vigyorgó ördög és a egymással szorosan össze  képe máig s

   gyógyszerek milliók 
egészségét adják vissza, 
Világunkban mégis egyre többen  azok  ismét a 
természetes gyógyító szerek, így például a gyógynövények vagy az  

 - kat a gyógynövények, 
  

 
A Hatóanyag ABC megírásával  i

adjak illetve a növényi étrend-
 színes  és jelenleg is egyre  kínálatában biztonságosabban 

eligazodhasson. Minden egyes gyógynövény  vagy növényi  
mögött sokasága ik a 

egyfajta erzális nyelvként is . Ennek 
a nyelvnek az 

 számunkra például egy adott étrend- t vagy 
gyógyteakeveréket gyakran  ztítva�  
reálisan  a helyes gyakorlati  egyben. A 

  inkább csak 
jegyzetet egy   és 

szélesebb körnek szóló összeállítással .  
 
A Hatóanyag ABC az olvasótól csak minimális kémiai alaptudást 

megkövetelve, és   biológiai  illetve 
szempontokat vegyesen tartalmazó  s  

 növényi at. 
 az egyes ok  

legfontosabb gyógynövényeket  és megpróbál 
hasznos  tanácsokat adni azok . A 

sztásnak a 
 kategóriák  változatlanul , ami sokak szemében 

ma már kissé ltnak  és a terápiás 
 gyakorlatiasság  n Az  

megközelítés mellett ugyanakkor a növényi anyagok -
biogenetikai anyagrendszerét  és e
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való kapcsolódásait is igyekeztünk nagyon röviden bemutatni. A könyvben használt 
csoportosítás ismeretében nemcsak a gyógyteák elkészítéshez szükséges 
leghatékonyabb kivonási eljárást (pl. vizes áztatás,  forrázás) tudjuk gyorsan és 

kiválasztani, hanem sok esetben még a gyógynövények egymással való 
helyettesítéséhez is hasznos útmutatást kaphatunk. Talán a Kedves Olvasó is 
bosszankodott már azon, hogy egy fontos gyógyteakeverékhez nem sikerült egyik 
vagy másik növényi drogot beszereznie. A hatóanyagcsoportok szerinti, illetve 
hatástani besorolás segítségével orvosolható, 
mivel az azonos csoportba sorolt növényi drogok � � 
egymással sokszor helyettes . Például, ha egy gyógytea kompozícióba magas 

a miatt került bele egy drog, akkor ezt egy 

 A ben így a libapimpót például 
apróbojtorján levéllel könnyen kiválthatjuk egy teában. Az ilyen helyettesítéseknél 
inkább csak arra kell odafigyelnünk, hogy az egyes hatóanyagcsoportnál bemutatott 
gyógyhatások közül nem mindegyik található meg feltétlenül az adott csoportba 
besorolt valamennyi drognál. A szaponint tartalmazó drogok közül például nem 
mindegyik rendelkezik adaptogén hatással, és a ginzeng 
szempontból például szappangyökérrel nem is váltható ki. Ugyanakkor, ha mondjuk 

így például a tavaszi kankalingyökér vagy akár az ökörfarkkóró virág is 
helyettesítheti.  
 
Hogyan épül fel a könyv? 

 
Könyvünk négy gyógynövényekkel, 

 hatóanyagaival kapcsolatos legfontosabb általános 
alapismereteket foglaltuk össze, míg a második részben az egyes 
hatóanyagcsoportokkal egyenként, részletesen is foglalkozunk. Ez a második rész 

ABC sorrendben mutatja 
be a növényi hatóanyagok hagyományos csoportjait
használható. A harmadik részbe két táblázatos összefoglaló, a negyedikbe pedig 
rövid irodalomjegyzék került. 

Az egyes hatóanyagcsoportokról (pl. alkaloidok, viaszok stb.) szóló fejezetek 
elején a csoport általános definícióját, jellemzését adjuk meg. Ezután a legfontosabb 
élettani-far
tartalmazó, ismertebb növényi drogok felsorolása következik. Ezek kiválasztása és 

a növényi drog(ok) számunkra 
fontos hatóanyag miatt egy-egy 

drogot egyszerre több csoportba is be kellett sorolnunk. Így rendszerünkben a 

megtalálható.  

A -jellel megjelölt bekezdésekben, azok számára, akik ez iránt mélyebben 
, kicsit részletesebb kémiai ismereteket próbáltunk közreadni. 

 
A fejezetek végén �Fontos!� címszó alatt összefoglalva, általában az adott 

csoportba tartozó drogok alkalmazásával vagy hatóanyagaik kivonásával 
kapcsolatos néhány fontosabb szabály és figyelmeztetés található. 
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I.  A gyógynövények és a növényi hatóanyagok  

 

 Gyógynövények 

 Növényi drogok 

 Gyógynövények, illetve növényi drogok csoportosítása, felosztása 

  

 atóanyagok ai 

  

 A növény  

  

  

 

 
 
II. Hatóanyagcsoportok és az azokba sorolt drogok  

 

 Alkaloidok  

  

  

 Festékek, il  

 Flavonoidok, antociánok 

 Glikozidok  

 Illóolajok 

 Karotinoidok 

  

  

 Szaponinok  

  

 Szerves savak 

 Vitaminok, ásványi anyagok, kovasav 

 Zsíros olajok, zsiradékok és viaszok 
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III. Összefoglaló táblázatok 

 

IV. Irodalomjegyzék 
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I. A gyógynövények és a növényi hatóanyagok jell és 

felosztásuk 

 
Gyógynövények 
 
Gyógynövényeknek azokat a gyógyító hatású anyagokat tartalmazó 
növényeket nevezzük, amelyeket a hagyományok vagy a szakirodalom alapján 
gyógyítás céljára felhasználtak vagy felhasználnak.  
 

ezeket a 

 
 
 

Növényi drogok 
 

Drognak, pontosabban növényi 
drognak 

 

szap
    

 
 

Gyógynövények, illetve növényi drogok csoportosítása, felosztása 
 
A et, a leg bb szempontok (pl. 

uk,   
szerint 

- á z adott drogot, illetve a 
t. Egy-  

 sokkal .  
 
Gyógynövények, illetve növényi drogok csoportosításának fontosabb 
szempontjai: 
 

   drogok) 

 uk (pl. alkaloid-drogok, flavonoid-drogok) 

 a  ak) 

 nem  

 A  (pl. f ) 
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a f  szerinti 
 leghasznosabbnak, de  szempontok  

is gyakran vannak   
 teljesen  

nak is komoly lehet. A  
)  

ugyanis,  ,  
 

a mindig komolyan oda kell .  
 
 

Hatóanyagok  
 

, illetve anyag, a �quinta essentia� (�ötödik lényeg�) 
-

, 
 

 

 
 

 hatóanyagnak  
il

 lehet, 
hanem 

- t) takar. 
, 

fa

 

 
gy , illetve csak 

 
 

 A 
(vagy ezek csoport nak, amelyek a 

ik,  ukban kifejezett 
uk nincsen. Ezeket   
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Szerkezetüket tekintve a karotinoidoknak két csoportja létezik: a karotinok és a 
xantofillok.  és 
tartalmaznak,  . (nyolc darab 

) tetraterpének. - -
vitamin a   a 

ó asztaxantin -
 -, hidroxi-) a - e 

 Az asztaxantin nem tud A- . 

 
A karotinok fontosabb  hatásai 
 

 Antioxidáns hatás: 
hatású antioxidánsok
k A likopin nem 

-vitaminná alakulni. 

-5-

ni. 
 

  -
-

  
 (!) 

-  
 

 

K 
 
Karotinoidok  
 

 
 A karotinoidok zsírokban, olajokban jól, vízben nem, illetve rosszul oldódó, 

általában vörös, narancs vagy sárga , a lipidek közé tartozó növényi szín- 
és hatóanyagok. A karotinoidok (pl. spenót) 
levelei mellett sok más növényi részben (gyökerekben, szárakban, virágokban, 
gyümölcsökben) is megtalálhatók, így számos virág vagy termés színéért 

A karotinoidok csoportjába több mint 600 természetes vegyület 
tartozik. Közülük általában a béta-karotin, a lutein, a likopin és a zeaxantin a 
legismertebbek. Több karotinoidot színezésre, illetve élelmiszerszínezékként 
is használnak. 
 

 A biogenetikai anyagrendszer osztályozása szerint a karotinoidok a 
terpenoidok anyagosztályába tartoznak.            
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  Több karotinoidnak immune

-
- - - -

 
egyes dag -karotin 

  
 

  -
A- - Az A-

-

 szervezet 

 illetve a 

-

 
-

 
   

  

 

.  
 

ontosabb drogok 
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sárgarépa, a spenót, a  paradicsom 
paradicsomban 

, a  és 
a  valamint a  � Tagetes 

ugyanakkor a  
karotinoidja is egyben. 
 

(Mester Tamás Gáborné felvétele)
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III. Összefoglaló táblázatok 

 
 
I. TÁBLA: PÉLDÁK POTENCIÁLIS GYÓGYNÖVÉNY-GYÓGYSZER INTERAKCIÓKRA  
 

Növény/drog 
(ABC-szerint) 

Gyógyszer  A lehetséges interakció mechanizmusa, 
(a növény/drog oldaláról)  

A gyógyszerhatás 
lehetséges 
változása 

tartalmú 
drogok 

 Pl. egyes alkaloid 
tartalmú gyógyszerek 

Számos gyógyszer felszívódását gátolhatják.  Hatáscsökkenés 

Fokhagyma  
véralvadásgátlók 
(acenokumarol, 
warfarin)* 

Gátolja a vérlemezkék összetapadását. 
Nagyobb mennyiségben fogyasztva így 

, 
.  

 Hatásfokozódás  
 

 
 

 Szájon át sze
véralvadásgátlók 
(acenokumarol, 
warfarin)* 

Gátolja a vérlemezkék összetapadását. 
Nagyobb mennyiségben fogyasztva így 

, 
. 

 Hatásfokozódás  
 

Galagonya   Szívglikozidok 
(digoxin) 

 Egyes (a III. 
osztályba tartozó) 
szívritmus zavarok 
kezelésére szolgáló 
szerek (amiodaron, 
szotalol, dofetilid, 
ibutilid) 
 
 
 

 Tiazid típusú 
vízhajtók 
(hidroklorotiazid) 

Kardioaktív, illetve inotróp hatású,  
(emberben) 

 k gátlása révén a 
III. osztályba tartozó antiarrhitmiás szerekhez 
hasonlóan megnyújtja a szívizom  

jának hosszát. Mindamellett 

galagonya kivonatok 
hatására az effektív refrakter p
megnyúlását tapasztalták, nem pedig a 
rövidülését, mint a III. osztályba tartozó 
szereknél. 
Járulékos jótékony hatás szívelégtelenségben a 

 

 Hatásfokozódás 
 

 Hatásfokozódás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hatásfokozódás 
 

Ginzeng  
véralvadásgátlók 
(acenokumarol, 
warfarin)* 

 
antidiabetikumok, 
inzulin 

Egy tanulmányban a INR 
érték 

túlérzékenység miatt. 
 és  

egyaránt. 

 Hatáscsökkenés 
 
 
 

 Hatásfokozódás 

Gyömbér  
véralvadásgátlók 
(acenokumarol, 
warfarin)* 

Gátolja a vérlemezkék összetapadását. 
Nagyobb mennyiségben fogyasztva így 
n , 

. 

 Hatásfokozódás  
 

Kurkuma   
véralvadásgátlók 
(acenokumarol, 
warfarin)* 

Gátolja a vérlemezkék összetapadását. 
Nagyobb mennyiségben fogyasztva így 
növelheti a vé , 

. 

 Hatásfokozódás  
 

*K-vitamin antagonisták 
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