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Növények gyógyító hatásáról a sumérektől a Kr. e. 3. évezred végéről 

származnak az első ránk maradt feljegyzések, régészeti leletek pedig gyógy-
növények még korábbi használatáról tanúskodnak. A növények és az emberi 
egészség szoros történelmi kapcsolatát a Bayer-féle aspirin 1897. évi szintézi-
se lazította fel. Az aspirin, azaz acetil-szalicilsav a kecskefűz (Falix caprea) 
hatóanyagának, a szalicilsavnak enyhébb mellékhatású változata, amelynek 
láz- és fájdalomcsillapító hatását már régen egymástól függetlenül felfedezték 
az Ó- és Újvilágban. 

A 20. században a gyógyszeripar a növényi hatóanyagoktól immár elsza-
kadt, szintetikus molekulák tízezreivel segítette és segíti ma is az orvoslást és 
a megelőzést. Ez azonban inkább az iparilag fejlett régiókra vonatkozik, a fej-
lődő országokban tovább él a népi hagyomány és töretlen az „etnobotanikai” 
gyógymódok jelentősége. Ez számszerűen azt jelenti, hogy a Föld lakosságá-
nak mintegy 75%-ához nem jutnak el a modern gyógyszerek. 

Ugyanakkor ismeretes, hogy sok ma használatos gyógyszerünk is tartal-
maz növényi hatóanyagokat, mégpedig 1999. évi becslés szerint 22 608, 
2002-ben 30 688 M USD értékben. Jelenleg a növények fokozatos térnyerése 
figyelhető meg az egészségügy különféle területein 

– több komponensű gyógynövény-keverékek, 
– ún. funkcionális élelmiszerek, 
– étrendi kiegészítők és 
– növények által termelt rekombináns fehérjék 

formájában. 
A mai, tágabban értelmezett gyógyászatban fontosságukat megtartott és 

újabban felfedezett terápiás vagy egészségmegőrző hatóanyagot tartalmazó 
növények nagy része a „virágos és magvas növények” (Spermatophyta) rend-
jének tagja. 

Egykomponensű gyógyszerek 
A szintetikumok előretörése ellenére a növények hatóanyagai vagy azok 

bizonyos szempontból javított változatai még nélkülözhetetlenek a mai gyógyí-

 



tó és megelőző orvoslásban. Az 1970-es években az USA-ban engedélyezett 
gyógyszerek 25%-a – világviszonylatban ennél még nagyobb hányada – tar-
talmazott virágos növényekből levezethető hatóanyagot. A WHO által a 21. 
század elején alapvető fontosságúnak minősített 252 gyógyszer 11%-a szár-
mazik virágos növényekből (1. táblázat). 

1. táblázat 
A legnagyobb gazdasági jelentőségű növényi gyógyszerhatóanyagok  

vagy prekurzoraika) 
 

Név Típus, kémiai váz Származás Terápiás használat 
Alkaloidok: 
– Atropina), 

hioszciamin, 
szkopolamin 

tropán alkaloid Solanaceous spp. antikolinergiás hatás 

– Kamptotecina) indol alkaloid Camptotheca acuminata rákellenes 
– Kapszaicin fenil-alkil-amin alkaloid Capsicum spp. helyi érzéstelenítő 
– Kodein, morfin ópium alkaloid Papaver somniferum L. fájdalom- és köhögés-

csillapító 
– Kokain kokain alkaloid Erythroxylum coca Lamarck helyi érzéstelenítő 
– Kolchicin izokinolin alkaloid Colchicum autumnale L. köszvény ellen 
– Emetin izokinolin alkaloid Cephaelis ipecacuanha A. Rich. antiamőbás hatás 
– Galantamin izokinolin alkaloid Leucojum aestivum L. kolineszteráz-gátló 
– Nikotin pirrolidin alkaloid Nicotiana spp. dohányzásleszoktató 
– Fizosztigmin indol alkaloid Physostigma venenosum Balfor kolinerg hatás 
– Pilokarpin imidazol alkaloid Pilocarpus jaborandi Holmes kolinerg hatás 
– Kinin kinolin alkaloid Cinchona spp. malária ellen 
– Kinidin kinolin alkaloid Cinchona spp. szívdepresszáns 
– Reszerpin indol alkaloid Rauwolfia serpentina L. vérnyomáscsökkentő 
– Tubokurarin bisz-benzil-izokinolin 

alkaloid 
Chondodendron tomentosum 
Strychnos toxifera 

vázizom-görcsoldó 

– Vinblasztin, 
vinkrisztin 

bisz-indol alkaloid Catharanthus roseus rákellenes 

– Johimbin indol alkaloid Rubiaceae spp. afrodiziákum 
Terpének és szteroidok: 
– Artemizinin szeszkviterpén lakton Artemisia annua L. malária ellen 
– Dioszgenina), 

hecogenina), 
sztigmaszterina) 

szteroidok Dioscorea spp. fogamzásgátlók  
és hormonális  
gyógyszerek 

– Taxol, taxoidoka) diterpének Taxus brevifolia rákellenes 
Glükozidok: 
– Digoxin, digitoxin szteroid glükozidok Digitalis spp. szívtonikum 
– Szennozidok A, B hidroxi-antracén 

glükozidok 
Cassia angustifolia Vahl. hashajtó 

Egyéb és keverékek: 
– Ipekakuana ipekakuana alkaloidok 

keveréke 
Cephaelis ipecacuanha  
A. Rich. 

hánytató 

– Podofillotoxina) lignán Podophyllum peltatum L. rákellenes 
a) többnyire prekurzorként használják különféle termékek kémiai szintézisében. 

 



Az újabban alkalmazott növényi hatóanyagok közül jelentőségben ki-
emelkedik 

– a rák kemoterápiáját „drámai” módon fokozó taxol, vinblasztin, 
vinkrisztin és kamptotecin, valamint 

– a már régebben szintetizált kolineszteráz-gátló galantamin. 
Az elsősorban üzletileg determinált gyógyszerkutatás változó irányzatai 

sorában az új hatóanyagok felfedezése növényi kivonatokban mint program, 
az elmúlt évtizedben veszített vonzerejéből annyira, hogy sok gyógyszergyár 
megszüntette vagy részlegesen leépítette természetes anyagokkal foglalkozó 
kutatócsoportját. 

A növényi hatóanyagok felfedezésére irányuló kutatást és kutatási be- 
ruházásokat leginkább két új módszertani újítás és lehetőség szorította hát- 
térbe: 

– a kombinatorikus kémia és 
– a számítógépes gyógyszertervezés. 
Ezekhez az eljárásokhoz képest a növények, főként a trópusi flóra feltéte-

lezett hatóanyagbőségének feltárása aránytalan munka- és pénzbefektetés, 
és egyes vélemények szerint ennek a milliárddollárosra becsült vagyonnak 
túlnyomó része most már kihasználatlan, mert feltáratlan marad. 

Ez a rezignáció természetesen nem általános, annál kevésbé, mivel a 
farmakológiai, molekuláris-biológiai, valamint a nagy áteresztőképességű 
screeninggel és a genomkutatásban elért haladás ellenére a vezető vegyipari 
társaságoknál történeti összehasonlításban gyenge az NCE-termelés (new 
chemical entities = új szintétikumok). Nehéznek bizonyul új termékek kifejlesz-
tése, bár a molekuláris célokat sikerült tisztázni, és ezen a legújabb (2002) be-
számolók szerint az sem segített, hogy a gyógyszeripar 1996-tól 2001-ig 40%-
kal megemelte kutatásra-fejlesztésre fordított kiadásait. 

A növények gyógyszerként való felhasználásának az a legnagyobb gond-
ja, hogy a kivonatok több mint 40%-ának a hatása nem reprodukálható a kí-
sérlet megismétlésekor, még kevésbé másutt, máskor gyűjtött anyagból. 
Emellett közismerten nehéz az értékes bioaktív molekula jellemzése és izolá-
lása az extrahált kísérők (gyakran színezékek) sokaságából. Ez hat hónapot is 
igénybe vehet. 

A feladatot egyszerűsítheti új szűrési (screening) módszerek és az ígére-
tes vegyületek gyorsabb azonosítására és kiválasztására alkalmas technikák 
kifejlesztése továbbá annak a régebbi megfigyelésnek a kihasználása, hogy a 
növényi metabolitokat minőségileg és mennyiségileg (akár három nagyság-
renddel is) megváltoztathatják különféle stresszhatások (helyi, klimatikus je-
lenségek, „mikroesemények”) és un. elicitorok (= „kiváltók”, így kémiai és fizi-
kai stimulusok). Ez a megváltoztatható bioaktivitás különösen érvényes alkalo-
idokra és terpenoidokra, amelyekben ezeket egyébként olykor nem lehetne 
felfedezni. 

 

 



Növényi gyógyszerek és étrendi  
kiegészítők 

Az USA Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerhivatala (Federal Food and 
Drug Administration, FDA) 1993-ban felvett az engedélyezett gyógyszerek új 
listájára (New Drug Application, NDA) néhány többfunkciós és több kompo-
nensű ismert és bevált növényi kivonatot („botanical drugs”). Ilyen szerek igen 
népszerűek és a hivatalos egészségügy által is elfogadottak az ázsiai orszá-
gokban, de helyenként Európában is, pl. Németországban felírhat az orvos 
standard növényi extraktumokat. 

Összetett növényi kivonatok használata mellett szólnak 
– egyrészt a komponensek között joggal feltételezhető potenciáló és 

szinergikus hatások, 
– másrészt számos betegség (cukorbaj, pszichés és szívbántalmak, rák) 

többtényezős kialakulása, amely – a kínai felfogás szerint – komplex 
kezelést igényel. 

Növényi hatások és kölcsönhatások komplexitására jellemző egy terápiás 
kísérlet eredménye, amelyről 2001. és 2002. évi közlemények számolnak be. 
Kínában a rheumatoid arthritis (a „reuma”) hagyományos gyógyszere a 
Tripterygium wilfordii gyökeréből készült kivonat. Miután sikerült izolálni ennek 
fő hatóanyagát, a triptolidot, hatását kipróbálták placeboval ellenőrzött, ún. 
double blind („kétszeresen vak”) klinikai kísérletben. Kiderült, hogy a triptolid 
egymagában kevésbé hat, ráadásul mérgező, jelezve, hogy csak az extraktum 
ismeretlen komponenseivel együtt érvényesül a terápia. 

Az FDA „befogadó” intézkedése némi lendületet adott a „botanikai gyógy-
szerek” kutatásának, amely a legtöbb esetben a népi gyógyászatból és étrendi 
kiegészítőkből (pl. ginzeng) indul ki, annak hatóanyagait igyekszik megismerni, 
hatásmechanizmusait magasabb szinten és követhető módon reprodukálni. 

A növényi étrend-kiegészítők (nutraceuticals, herbals) az alapvető táplál-
kozási szükségleten felül fogyasztott betegségmegelőző és gyógyhatású 
anyagok, amelyeknek forgalmazását nem köti meg a gyógyszerekre érvényes 
szigorú szabályozás (2. táblázat). Világpiaci forgalmuk 1999-ben 15, Európá-
ban 2,4, az USA-ban 7 Mrd USD volt és egyre bővül – bár tudományosan alá 
nem támasztható módon – több tényező: pl. az „öngyógyítás” divatja, a „hiva-
talos” gyógyászattal szembeni bizalmatlanság és azon meggyőződés folytán, 
hogy ami természetes, az egészséges és a növények „biztonságosak”. 

Funkcionális és egészségvédő élelmiszerek 
E széles termékskálán belül a legjobban definiált és a figyelmet leginkább 

érdemlő csoportot azon válogatott vagy módosított termények alkotják, ame-
lyeknek fogyasztása a rájuk átlagosan jellemzőknél az egészségre jobb hatás-
sal, nagyobb haszonnal jár. 

 



2. táblázat 
Az USA-ban forgalmazott legismertebb növényi étrend-kiegészítők 

 

A növény neve Felhasznált rész, 
szerv 

Javallat, hatások Feltételezett ható-
anyag(ok) 

Echinacea purpurea, 
L. angustifolia és 
pallida 

szár, gyökér légutak gyulladása, immunstimuláns poliszacharidok, 
alkilamidok, klorogénsav, 
kaffeinsav-származékok 

Panax ginseng gyökér fáradtság és stressz, magas koleszte-
rinszint, cukorbetegség, gyomor- és 
bélpanaszok 

ginzenozidok, panaxán, 
szeszkviterpének 

Serenoa repens gyümölcs jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodás,  
-gyulladás, impotencia 

szteroidok, β-szitoszterinek 
flavonoidok, kemferol, 
roifolin 

Gingko biloba levelek demencia, szellemi fáradtság terpén-trilaktonok 
(ginkgolidok) flavonol-
glükozidok 

Hypericum perforatum szár enyhe és mérsékelt depresszió, epi-
lepszia 

hiperforin, adhiperforin, 
hipericin, pseudo-hipericin, 
flavonol-glükozidok 

Valeriana officinalis gyökér álmatlanság, szorongás,  
magas vérnyomás 

valeriánsav 

Allium sativum gumó, olaj rák, magas koleszterinszint, magas 

szesedés, légúti hurutok 

alliinek, allicin, 
oligoszulfidok 

Hydrastis canadensis gyökér, rizóma hasmenés, belső és emésztőszervi 
fertőzések, székrekedés 

hidrasztin, berberin, kanadin 

Matricaria chamomilla virágzó növény emésztőszervi rendellenességek, 
gyulladások, sebkezelés, szorongás 

bisz-abololok, apigeninek, 
luteolin, kumarinok, 
proazulének 

Silybum, marianum érett magok májműködés és a tejelválasztás  
zavarai 

silimarin, flavonoidok 

kvercetin, taxifolin) 
Trigonella foenum-
graecum 

érett magok cukorbetegség, étvágytalanság, bőr-
gyulladás 

szteroid szaponinok 
(trigofönozidok, dozgenin, 
fönugrecin, trigonellin) 

Tanacetum 
parthenium 

egész növény migrén, gyulladások szeszkviterpén-laktonok 
(kanin, partenolidok, 
kosztunolid, reynozin, 
artekanin) 

Ephedra sinica törzs stimuláns, kövérség, asztma,  
székrekedés 

protoalkaloidok, efedrin, 
szaponinok 

Cimicifuga racemosa gyökér menstruáció előtti és menopauzás 
szindróma 

triterpén glükozidok 
(cimifugazid, 27-
dezoxiaktein, aktein), 
izoflavonok 

vérnyomás, cukorbetegség, érelme-

(apigenin, krizoeriol, 

 



A genetikailag módosított funkcionális élelmiszerek közül kiemelésre kí-
vánkoznak 

– az „aranyrizs”, 
– az egészségesebb növényi olajok, 
– az ehető oltóanyagok, valamint 
– vitaminokat és tápanyagokat megnövelt mennyiségben tartalmazó 

növények. 
Az aranyrizst a Narcissus pseudonarcissusból és az Erwinia uredo-

voraból nyert, két növényi és egy bakteriális gén rizsnövénybe való beülteté-
sével állították elő, amelyek az A-vitamin prekurzorának, a β-karotinnak a szin-
tézisét kódolják benne. Az ezáltal sárga magokat termő „aranyrizstől” a világ-
szerte több mint 124 M gyermeket érintő vitaminhiány gondjának enyhítését 
remélik. 

Olajat 

zött), 

termelő növények esetében a géntechnikai beavatkozás célja a 
dúsítás egészséges zsírsavakban, az egészségtelenek képződésének vissza-
szorítása mellett, elsősorban a négy fő olajos növény, jelentőségük sorrendjé-
ben a szója, az olajpálma, a repce és a napraforgó magjában. A 2000. és 
2001. évi szakirodalom étolajokban a telítetlen zsírsavak koncentrációjának, 
valamint az ω-6- és az ω-3-telítetlen zsírsavak viszonyának a növények gene-
tikai módosításával elért csökkentését közli, ami hátráltatja a szív- és érrend-
szeri tünetek kialakulását. 

Az „ehető vakcina” gondolata az 1990-es évek elején vetődött fel és kuta-
tások sorát indította el banánban, burgonyában és paradicsomban szájon át 
bevehető oltóanyagok expressziójának irányába. Növények által termelt orális 
vakcina máris eredményesnek bizonyult (2002) egereken, amennyiben fokozta 
kanyaróval szembeni immunitásukat. Amerikai kutatók „növényi” B-hepatitisz-
antigén hatását emberen mutatták ki, ugyancsak 2002-es közleményük sze-
rint. A növény közvetlen fogyasztása azonban biztonsági és adagolási gondo-
kat vet fel, ezért célszerűbbnek látszik a vakcinát produkáló növényből az így 
olcsón megtermelt oltóanyagot hagyományos gyógyszerformákban kiszerelni. 

A funkcionális növényi táplálékok legújabb kutatási témái: 
– megnövelt E-vitamin-tartalmú növények, 
– nagy C-vitamin- és likopintartalmú paradicsom (bár nincs igazolt 

összefüggés az étrendi likopin és a rákhajlam kö
– zöldségfélék és paradicsom genetikai módosítása az antioxidáns, rák-

ellenes és ösztrogén hatású flavonoidtartalmak növelésére. 
Az áruházak polcain egyre szaporodnak a „gyógyhatású” vagy „egész-

ségmegőrző” többletükkel – A-, C-, E-vitamon, fólsav, izoflavonok, antioxidán-
sok – reklámozott élelmiszerek, rendeltetésüket a fogyasztóra bízva. Megjegy-
zendő, hogy egyik sem visel a genetikai módosítást feltüntető címkét. Ez az 
USA-ban nem kötelező, de a kérdés hatósági rendezésére a közeljövőben sor 
kerül, beleértve a készítmények toxikológiai, hatástani és klinikai vizsgálatát. 

 

 



 

), 

Rekombináns fehérjék 
A rekombináns fehérjék – antitestek, vakcinák, szabályozó fehérjék és 

enzimek – a gyógyszeripar egyik leggyorsabban fejlődő ágát képviselik. Az 
elmúlt évtizedben terápiás fehérjék előállítására elterjedt a növénytermesztés, 
amelynek előnyei: 

– csekély tőke- és üzemköltség, 
– nagy hozam biomasszából és fehérjéből, 
– rövid idő „a géntől a fehérjéig”, 
– egyszerű méretnövelés, 
– átültetés utáni eukariotikus módosulások (glükozilálás, a molekula 

felgyűrődése, tekeredése, multimer tömörülés
– emberi kórokozó- és endotoxin-hatás csekély kockázata. 
A felsoroltakhoz még hozzájárul a növények viszonylag egyszerű módo-

sítása: 
– 

. 

részecskebombázással, 
– Agrobacterium tumefaciens közvetítésével vagy 
– vírusinfekció útján. 
Gyógyászati fehérjék – főleg tömeges (pl. antitestek) – termelésére már 

beváltak: kukorica, rizs, búza, szója, burgonya, paradicsom, repce, banán, do-
hány, napraforgó, lucerna. 

A transzgénikus növény által termelt fehérje tisztításának költsége olykor 
eléri a termelését, nem szabad tehát a költség/haszon elemzés alkalmával fi-
gyelmen kívül hagyni. A tisztítási költség csökkentésének két módszere van 
általános használatban: 

– olajos magvú növények esetében az oleozin-fúziós technológia, vala-
mint 

– a gyökerek és a levelek általi kiválasztás, vagyis a fehérje folyamatos, 
roncsolásmentes kinyerése növényi váladékból, sokkal nagyobb 
hozammal, mint a begyűjtés és extrahálás

 
(Dr. Boros Tiborné) 

 
Raskin, I.; Ribnicky, D. M. stb.: Plants and human health in the twenty-first century. = Trends 
in Biotechnology, 20. k. 12. sz. 2002. p. 522–531. 
 
Wang, H.; Provan, G. J.; Helliwell, K.: The flavonoids: their functions, utilisation and analysis. 
= Trends in Food Science and Technology, 11. k. 4–5. sz. 2000. p. 152–160. 
 
Dekker, M.; Verkerk, R.; Jongen, W. M. F.: Predictive modelling of health aspects in the food 
production chain: a case study on glucosinolates in cabbage. = Trends in Food Science and 
Technology, 11. k. 4–5. sz. 2000. p. 174–181. 

 
 


