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BEVEZETÉS 

 

„Isten addig nem adott betegséget az emberre, 

amíg előbb a gyógynövényt, 

amely elmulasztja a betegséget, 

meg nem teremtette a Földön.” 

(Paracelsus) 

 

 Szinte minden ember elvárja a testétől, hogy az működjön, terhelhető legyen, mindig 

úgy viselkedjen, olyan állapotban legyen, amilyenben épp az ember kedve tartja. Testünknek 

azonban ápolásra, gondozásra, elegendő edzésre és nyugodt pihenésre van szüksége. Nem 

űzhetünk rablógazdálkodást az egészségünkkel. Azért kezdem épp így munkám megírását, mert 

amellett, hogy botanikai leírásokat, betegség-leírásokat, statisztikai adatokat közlök majd, 

nagyon fontosnak tartom felhívni a figyelmet ezeknek a betegségeknek a megelőzésére – a 

prevencióra. Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés fontos téma napjainkban, hiszen egyre 

többen ébrednek rá arra, hogy sokkal könnyebb megtartani az egészséget, mint kezelések, 

gyógyszerkúrák útján visszaszerezni. Persze vannak esetek, amikor a megfelelő életmód sem 

állítja meg a betegségek kialakulását, de úgy gondolom, mindent meg kell tennünk azért, hogy 

minél tovább egészségesen tudjuk élni mindennapjainkat.(Petri, 2006) 

 Ahhoz, hogy egészségesek tudjunk maradni, fontosnak tartom a gyógynövények és 

azok hatásainak ismeretét, hiszen akár házilag is előállíthatunk gyógyteákat, főzeteket, 

kenőcsöket. Azonban hangsúlyozni kell azt, hogy nem szabad túlzásba esnünk ezek 

használatával, ugyanis a mértéktelen gyógynövény vagy gyógynövényből készült termékek 

használata is okozhat problémákat, mivel egyes gyógynövények nagyon erős, toxikus hatással 

bírnak. Ezeket a gyógynövényeket és a belőlük készült termékeket csak orvosi javallatra, 

pontosan dozírozva szabad alkalmaznunk.  

Nem elég azonban a betegségek elkerülésének érdekében gyógynövényeket 

alkalmaznunk. A szív és érrendszeri betegségek kialakulásában fontos szerepe van a 

táplálkozásnak, mozgásszegény életvitelnek, dohányzásnak, mindennapi stressznek, genetikai 

adottságainknak stb. Ha például nem megfelelően táplálkozunk, túl sok zsíros ételt fogyasztunk, 

vagy épp nem mozgunk eleget, a koleszterinszintünk az egekbe szállhat, ami miatt az erek falán 

lerakódások keletkeznek, melyek később érelmeszesedéshez vezetnek, melynek súlyos 

következményei vannak. Ahhoz tehát, hogy nagy eséllyel elkerüljük a szív és érrendszeri 

betegségek kialakulását, egészségesen kell táplálkoznunk, rendszeresen kell sportolnunk, le kell 
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mondanunk a dohányzásról és (amit kimondani könnyű, de megvalósítani annál kevésbé) 

csökkentenünk kell a stresszt az életünkben.(Treben, 2009) 

Dolgozatomban bemutatom szülőfalumat, Szalókát, ahol a gyógynövények felkutatását, 

illetve a lakossági felmérést is végzem. Statisztikai adatok alapján bemutatom Ukrajna és 

Magyarország vezető halálokait, kiemelve a szív és érrendszeri megbetegedéseket. A 

szakirodalom alapján összegyűjtöm azokat a szív és érrendszeri megbetegedéseket, melyek a 

leggyakoribbak, legfontosabbak, s ezekről rövid leírást adok. A betegségek ismertetése után 

következik majd a szív és érrendszerre ható gyógynövények botanikai jellemzése, drogjaik 

ismertetése. A leírások, ismertetések után felmérem, melyek azok a szív és érrendszerre ható 

gyógynövények, melyek Szalóka területén is megtalálhatóak, valamint felmérem azt is, a 

lakosság mennyire ismeri, illetve használja ezeket a növényeket, vagy a belőlük készült 

termékeket. Végül olyan gyógytermékeket keresek, melyek a korábban leírt, botanikailag 

jellemzett növényekből készülnek, a szív és érrendszerre hatnak és megtalálhatók az ukrán- vagy 

a magyar gyógyszerpiacon.  

Ezt a témát többek között azért választottam, mert világszerte a vezető halálokok egyikei 

közé tartoznak a cardiovascularis megbetegedések, így aktuális és fontos megismerni e 

betegségeket, azok kezelését, és kezelésében, illetve megelőzésében használatos 

gyógynövényeket. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1. SZALÓKA KÖZSÉG BEMUTATÁSA 

 

Szalóka egy kis település a Tisza jobb partján, Kárpátalján, az Ungvári járásban. 

Szomszédjai Ukrajnában Eszeny és Bakos, a határ magyar oldalán pedig Tiszaszentmárton, 

Eperjeske és Lónya. 

 

1. ábra. Szalóka és környéke 

(Forrás: https://www.google.hu/maps ) 

 

A néphagyomány szerint nevét onnan kapta, hogy a településen szálltak meg a Tiszán 

szálfákat szállító tutajosok, majd annyira megtetszett nekik a környék, hogy le is telepedtek itt. 

Ellentmondásba ütközik viszont ez a (faluban jelenleg is tényként kezelt) megállapítás, mivel 

egy 1464-es oklevélben a falu „Zalok” néven van megemlítve. Elképzelhető, hogy a falu 

tulajdonosa Zalók nemzetségbeli volt, s így a személynévből keletkezett később a Szalóka név.A 

falu az Árpád-korban a Betke családhoz, majd Simon bánhoz tartozott. Ezt követően a Lónyayak 

felmenőié lett. 1550-ben a település a leleszi préposthoz kerül, de ekkor már Bereg vármegye 

részeként, a korábbi Szabolcs helyett. (P.Punykó, 1996) 

 A falu lakosságának nagy része a reformáció idején a református hitre tért. A falunak már 

1632-től kőtemploma volt. A jelenlegi templom mennyezetére helyeztetett emléktáblából az 

tűnik ki, hogy ez az ősi temploma nem lehetett megfelelő, díszesnek pedig egyáltalán nem volt 

mondható, s ez „nyugtalanította az Úr népét”. Nem is nyugodtak addig, míg 1793-ban a község 

közepén lévő téren önerejükből egy díszes és árvizeknek ellenálló hajlékot nem építettek. 

Toronnyal is ékesítették Ferenc császár engedélyével, s a belső terét karral látták el. A templom 

teljes befejezése azonban csak a következő évben történt meg. Kazettás mennyezetének festett 

https://www.google.hu/maps
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virágmotívumai Balogh Mihály asztalosmester munkáját dicsérik. A falu lakosai 1989-ben a 

temetőkertben emlékművet állítottak – szintén önerőből – a faluból sztálini lágerekbe elhurcolt, 

valamint a II. világháborúban életét vesztett felmenők, ősök emlékére. (P.Punykó,1996) 

 A falubeliek közel 100%-a magyar anyanyelvű, magát magyarnak valló személy. A 

községben jelenleg is működik magyar óvoda, általános iskola, zeneiskola, valamint hitoktatás is 

zajlik. Felcserközpont, könyvtár, klubhelyiség, Teleház, valamint számos vegyes kisbolt áll még 

a lakosok, idelátogatók rendelkezésére.  
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2. A SZÍV ÉS ÉRRENDSZER ANATÓMIÁJA 

 

1. Szív (cor) 

A szív a mellüreg középső részében, a mediastinum elülső-alsó részén található. Csúcsa 

– apex cordis – balra, előre és lefelé irányul. Alakja: tompa kúp. Üreges szerv, melyet egy 

sövény – septum cordis – jobb és bal félre tagol. A bal oldal a nagyvérköri keringésért, a jobb 

oldal a kisvérköri keringésért felel. Üregrendszere pitvarokból – atrium- és kamrákból – 

ventriculus – áll. A vénákból a vér pitvarokba ékezik és kamrákból indul. A pitvarok a 

kamrákkal a szájadékokon keresztül közlekednek egymással. A szív sajátos burokban, a 

szívburokban – pericardium -helyezkedik el.  A szívfal 3 rétegből áll: epicardium, myocardium, 

endocardium. A szívizom igen érzékeny az oxigénhiányra, vérellátása nagyon gazdag: sok ágból 

álló saját érrendszere van, a koszorúérrendszer vagy coronaria-rendszer. A billentyűrendszer 

biztosítja a szíven keresztül történő véráramlás irányának szabályozását. A vénás szájadékokat a 

vitorlás billentyűk, az artériás szájadékokat a tasakos billentyűk. A billentyűk működése 

elsősorban passzív: záródásának és nyitásának elősegítését a vér áramlása és a nyomásváltozások 

szabályozzák.(Wenger, 2008) 

2. Erek – perifériás keringés 

Az erek falát 3 fő réteg képzi: belső réteg – tunica intima, középső réteg – tunica media, 

külső réteg – tunica adventitia.Ezen rétegek milyensége: szerkezete, vastagsága határozza meg 

az egyes értípusokat, melyek a következők: artériák, kapillárisok, vénák. 

1. Artériák – 3 típusa van: rugalmas vagy elasztikus, izmos, valamint arteriolák. Ezek azok 

az erek, amelyek leginkább a vérnyomás meghatározói. Ezen erek károsodásai,pl. 

elmeszesedése vérnyomás változáshoz, keringés romláshoz vezet.  

2. Vénák – nem oszthatók jól meghatározható típusokra. A szív felé haladva lumenük 

nagyobb, falvastagságuk az artériákhoz képest jóval vékonyabb.  

3. Kapillárisok – az artériás és vénás rendszer közötti összeköttetések. Nem önálló erek, 

hanem hajszálerek rendszere. Fő feladatuk a különböző anyagok kicserélése, tápanyagok 

eljuttatása szervekhez, szövetekhez.(Wenger, 2008) 
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3. A SZÍV ÉS ÉRRENDSZER BETEGSÉGEI 

3.1. Statisztikai adatok 

 

A WHO (World Health Organization) adatai szerint világszerte vezető helyen állnak a 

szív és érrendszeri megbetegedések okozta elhalálozások, azok közül is az ischémiás 

szívbetegségek és az agyérbetegségek. 

 
 

2. ábra. A 10 vezető halálok világszerte 2015-ben 

(Forrás: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ ) 

 

A WHO adatai alapján a GlobalPost nevű amerikai online újság egyik 

szerkesztője,  Simran Khosla készített egy világtérképet 2014-ben, melyen bemutatja országokra 

lebontva, melyek a vezető halálokok. Ezen a térképen is jól látszik az, hogy a szív- és érrendszeri 

betegségek a legtöbb országban vezetik a halálokok listáját. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
https://www.pri.org/people/simran-khosla
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3. ábra.  A vezető halálok a világ országaiban 

(Forrás:https://www.pri.org/stories/2014-06-11/map-shows-which-disease-most-likely-kill-

you-depending-where-you-live) 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisában nemekre lebontva megtalálhatjuk 

a halálokokat Magyarországon. A diagramon (4. ábra) látszik, hogy a halálozások több, mint 

felét okozzák keringési rendszer betegségei, a férfiak esetében pedig közel felét (5. ábra). 

 

 

4. ábra. A nők összes halálozásának ok szerinti megoszlása Magyarországon-2015 

 (Forrás:KSH) 

https://www.pri.org/stories/2014-06-11/map-shows-which-disease-most-likely-kill-you-depending-where-you-live
https://www.pri.org/stories/2014-06-11/map-shows-which-disease-most-likely-kill-you-depending-where-you-live
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5. ábra. A férfiak halálozásának okok szerinti elolszlása-2015 

(Forrás: KSH) 

 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által 2013-

ban kiadott TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY UKRAJNA EGÉSZSÉGÜGYÉRŐL c. 

kiadványban (https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140626_ukrajna_2013.pdf) olvashatunk 

arról, hogy európai viszonylatban a legalacsonyabb várható élettartam Ukrajnában a 

legalacsonyabb, 2012-es adatok szerint csupán 68.74 év a két nem átlaga. A vezető halálokok 

közé pedig a kardiovaszkuláris megbetegedések, és a külső okokra visszavezethető halálozások 

tartoznak. Ezen kívül magas a tuberkulózis, a dohányzás, valamint a túlzott alkoholfogyasztás 

következtében elhunytak száma. Európa más országaihoz képest itt a legmagasabb az AIDS 

okozta halálesetek száma. 

Az ország tanulmányban leírtakat az ukrstat.org adatai is alátámasztják, mely az ukrán 

Központi Statisztikai Hivatal (Державної Служби Статистики України) adatait teszi közzé. A 

táblázatból (1. táblázat) jól leolvasható, hogy keringési rendszer betegségeiben több, mint ötször 

többen halnak meg, mint bármelyik másik betegségben. 2005-ben az összes elhalálozás 62,5 %-

át okozták keringési rendszer betegségei, míg ez a szám 2015-re az több, mint 68%-ra nőtt. 

Korábbi adatokkal összevetve, 20 év leforgása alatt több, mint 10%-kal nőtt ez a szám, ugyanis 

1995-ben az összes halálok 56-%át tették ki a keringési rendszer betegségei.  
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1. táblázat 

Az összes halálozás okok szerinti megoszlása Ukrajnában 2005-2015 között 

  
В

се
го

 у
м

ер
ш

и
х
 

Ö
ss

ze
se

n
  

За отдельными причинами/ Halálok 

Болезни 

системы 

кровообр

а-щения 
(I00-I99)/ 

Keringésir

endszer 

betegségei 

Новоо

бразов

ания 

(C00-

D48) 

Dagan-

atok 

Bнешние 

причины 

смерти 

(V01-Y98) 

Külső 

halálokok 

Болезни 

органов 

пищеварени

я (K00-

K93)/ 

Emésztő-

rendszer 

betegségei 

Болезни 

органов 

дыхания 

(J00-J99)/ 

Légző-

rendszer 
betegségei 

Hекоторыe 

инфекционны

е и 

паразитическ

ие болезни 

(A00-B99)/ 

Fertőző és 

élősdiek 

okozta 

betegségek 

 2005 782,0 488,8 91,8 70,0 31,7 28,0 17,2 

2006 758,1 480,8 90,4 64,6 30,2 24,7 16,3 

2007 762,9 480,6 90,0 66,0 33,6 25,1 16,8 

2008 754,5 480,1 89,0 61,4 35,2 23,3 17,3 

2009 706,7 460,6 88,6 48,9 30,1 21,1 15,1 

2010 698,2 465,1 88,8 44,0 26,8 19,5 14,6 

2011 664,6 440,3 89,0 42,4 25,2 17,9 14,1 

2012 663,1 436,4 92,9 41,7 27,7 17,1 13,9 

2013 662,4 440,4 92,3 40,3 28,0 16,5 12,9 

2014 632,3 425,6 83,9 40,1 25,2 14,8 11,0 

2015 594,8 404,6 79,5 34,6 22,8 14,0 9,9 

(Forrás: http://ukrstat.org/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_r/nas_rik_r.html ) 

 

 

6. ábra. Halálozás ok szerinti megoszlása-2015,Ukrajna 

(Forrás: Saját készítés) 

Keringési 

rendszer 

betegségei 

72% 

Daganatok 

14% 

Külső halálok 

6% 

Emésztőrendszer 

betegségei 

4% 

Légzőrendszer 

betegségei 

2% 

Fertőző és 

élősdiek okozta 

betegségek 

2% 

http://ukrstat.org/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_r/nas_rik_r.html
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A Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal honlapján Kárpátaljára vonatkozó halálozási 

adatokat találhatunk. A táblázatból (2. táblázat) itt is könnyedén kiolvasható, hogy a keringési 

rendszer betegségei okozta elhalálozások vezetik a halálokok listáját. Kárpátalján 2005-ben az 

összes elhalálozás közel 54%-át keringési rendszer betegségei okozták, 2015-re ez a szám 60%-

ra nőtt.  

2. táblázat 

Az összes halálozás okok szerinti megoszlása Kárpátalján 2005-2015 között 

  

В
се

го
 у

м
ер

ш
и

х
/ 

Ö
ss

ze
se

n
  

За отдельными причинами/ Halálok 

Болезни 

системы 

кровообр

а-щения 
(I00-I99)/ 

Keringésir

endszer 

Новообраз

ования 

(C00-D48)/ 

Daganatok 

Bнешние 

причины 

смерти 

(V01-

Y98)/ 

Külső 

halálokok 

Болезни 

органов 

пищевар

ения 

(K00-

K93)/ 

Emésztő-

rendszer 

betegsé-

gei 

Болезни 

органов 

дыхания 

(J00-J99)/ 

Légző-

rendszer 

betegségei 

Hекоторыe 

инфекци-

онные и 

паразитичес

кие болезни 

(A00-B99)/ 

Fertőző és 

élősdiek 

okozta 

betegségek 

2005 16456 8860 1862 1250 1058 635 527 

2006 15899 8701 1826 1175 926 505 458 
2007 16488 8831 1798 1236 1000 513 501 

2008 16155 8449 1777 1085 1051 471 435 

2009 15587 8343 1750 1017 834 409 398 
2010 14947 8342 1795 908 751 368 370 

2011 14588 8347 1861 872 643 352 366 

2012 14813 8552 1975 792 845 405 355 

2013 14801 8625 1947 761 779 372 389 

2014 14808 8681 1861 833 800 327 369 

2015 15549 9326 1855 821 834 450 346 

(Forrás: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/index.html) 

 

Mind az egész világ, mind Ukrajna, mind Magyarország, mind Kárpátalja adatait 

vizsgálva úgy gondolom a számok eléggé elrettentőek, s most már igazán ideje lenne többet 

foglalkoznunk testünk „motorjával” és az ereink egészségével is. 

 

 

3.2. Rizikófaktorok 

 

A szív és érrendszeri rizikófaktorok alatt azokat az állapotokat értjük, melyek növelik 

valamely cardiovascularis betegség kialakulásának esélyét, vagy növelik annak az esélyét, hogy 

http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/index.html
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valamely cardiovascularis betegség miatt következzen be halál. Tehát a szív és érrendszeri 

rizikófaktorok okozzák, elősegítik vagy indikálják, a már meglévő cardiovascularis betegséget. 

(Aaronson,Ward, 2000) 

A rizikófaktorok között meg kell különböztetnünk befolyásolható, illetve nem 

befolyásolható rizikófaktorokat. Befolyásolható rizikófaktorok például: életvitel (mozog-e 

rendszeresen az adott személy), táplálkozás (mennyire figyel oda a cukor-, illetve zsírbevitelre), 

dohányzás, alkoholfogyasztás, alacsony vérnyomás stb. Nem befolyásolhatók pedig: kor, nem, 

genetikai adottságok (szív és érrendszeri betegségek előfordulása a családban).Azoknál a 

személyeknél, akiknél már jelen van valamelyik cardiovascularis betegség, kifejezetten ajánlott 

odafigyelni a fent felsorolt rizikófaktorokra, hiszen cardiovascularis betegség megléte mellett a 

rizikófaktorok figyelmen kívül hagyása megrövidítheti az élettartamot.(Aaronson,Ward, 2000) 

 

 

3.3. Ischaemiás szívbetegségek 

 

A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy az ischaemiás szívbetegség a 

leggyakoribb a szív és érrendszer betegségei közül. A betegség maga a szívizom elégtelen 

vérellátását jelenti. Ebből az okból kifolyólag keletkező betegségeket nevezzük ischaemiás 

szívbetegségeknek. Ide tartoznak: angina pectoris, szívinfarktus, szívgyengeség. A betegségek 

kialakulásának esélyét növeli a dohányzás, magas vérnyomás, diabetes, zsíranyagcsere-zavar, 

köszvény, túlsúly, mindennapi megterhelő élet- és munkakörülmények, stressz. (Verena,1991) 

 

 

3.3.1 Koszorúér görcs – Angina pectoris 

 

Az Angina pectoris tehát akkor alakul ki, amikor a szívet ellátó artériák beszűkülnek. 

Tünetei általában szorongás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés. A mellkasi fájdalom sugárzik a 

karokba, nyakba, hátba is, melyet általában fizikai megterhelés váltja ki. A fájdalom, roham 

jelentkezhet akár naponta is, hetente is, de akár évek elteltével is, mely nyugalmi állapotban 

megszűnik. Ha a fájdalom már nyugalmi állapotban sem hagy alább, instabil angináról 

beszélünk. Kezeléssel és az életmód megváltoztatásával angina pectorisban szenvedő beteg 

tünetmentes állapotba hozható. Egyes betegeknél angioplastica, azaz a koszorúerek tágítása is 

alkalmazható. (Verena, 1991) 
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3.3.2. Szívinfarktus – Acut myocardialis infarctus 

 

Tünetei hasonlóak az angina pectoris tüneteihez: nehézlégzés, mellkasi fájdalom a 

mellkas közepén, amely sugárzik más testrészekbe, halálfélelem, hideg verejték, gyors pulzus. 

Kevés esetben a betegeknél tudatvesztés hányással jelentkezik, miközben fájdalom nincs, vagy 

fájdalom jelentkezik felső hasi részen nehézlégzéssel. Ellenben az angina pectorissal, itt nem 

szűnnek meg a tünetek nyugalmi állapotban, valamint a tünetek nyugalmi állapotban is 

jelentkezhetnek. Sajnos több esetben is a szívinfarktus halált okoz, a túlélőknél pedig a szívizom 

nagy része károsodik, ami miatt infarktus után a szív kisebb mértékben lesz csupán terhelhető, 

csökken a teljesítőképessége. Az infarktus megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy le kell 

szokni a dohányzásról, túlsúly esetén csökkenteni kell a fölösleget, csökkenteni kell a koleszterin 

szinten és rendszeres testmozgást kell végezni. (Verena, 1991) 

 

 

3.4. Érelmeszesedés– Arteriosclerosis 

 

Az érelmeszesedés az életkor növekedésével, az öregedéssel járó folyamat. Ekkor az 

erek falára lerakódó koleszterin elmeszesedik, krónikus gyulladást okozva ezzel, ami az erek 

falának merevvé válását okozza. Az érelmeszesedés évekig, évtizedekig tünetmentes lehet. 

Sajnos az első tünete a szívinfarktus szokott lenni vagy a hirtelen szívleállás, halál, amikor a 

koszorúerek annyira elmeszesedtek, hogy képtelen ellátni funkciójukat. Egyes esetekben 

azonban jelentkeznek más tünetek is, amikor az erek már 50%-ban elmeszesedtek, elszűkültek. 

Ilyenkor a szűkült ér által ellátott szerv, testrész specifikus tüneteke jelentkeznek. Lábszári 

érelmeszesedés esetében például sápadt végtag, fájó izmok a tünetek. Betegség kezelésére, 

elkerülésére javasolt az életmódváltás, kevesebb cukor- és zsírbevitel, dohányzás elhagyása, 

súlyfelesleg leadása. (Tulassay, 2010) 

 

 

3.5. Alacsony vérnyomás – Hypotonia 

 

Hypotoniáról, alacsony vérnyomásról akkor beszélünk, amikor a vérnyomás szisztolés 

értéke folyamatosan 100 Hgmm alatt van. Ez nem mindig érzékelhető, ha nincsenek tünetei, nem 

okoz panaszt, nem tekinthető betegségnek. Akiknél tünetek is megjelennek, az alábbiakat 

tapasztalják: szédülés, szívdobogás, verejtékezés, fáradékonyság, alvászavar, korlátozott 
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teljesítőképesség, látászavar stb. A tartósan alacsony vérnyomás kiváltó oka a testben való hibás 

vérmegoszlás – a vénákban található meg testünk vértartalmának 85%-a, mely nagy része a láb 

vénáiban tárolódik. A hibás vérmegoszlásnak különböző okai lehetnek. Például: testalkat, 

pszichés megterhelés, vérvesztés, szív és érrendszeri betegségek stb. Ahhoz, hogy meg tudjuk 

előzni ezt a kórállapotot pihentető, elegendő alvásra, sportolásra van szükség, zuhanyzáskor a 

hideg-meleg víz váltakoztatása, valamint a nap kezdetétől fokozatos aktivitásra. 

(Verena, 1991) 

 

 

3.6. Magas vérnyomás – Hypertonia 

 

A hypertonia a folyamatosan meglévő magas, 140/90 Hgmm feletti vérnyomásértéket 

jelenti. Fontos elkülöníteni az egyszeri, hirtelen magas vérnyomástól, mely nyugalmi állapotba 

kerüléssel, gyógyszerrel normál tartományba állítható. Napjainkban az iparilag fejlett 

országokban népbetegségnek számít a magas vérnyomás betegség, melynek okául a stresszel 

járó életvitelt, az emberekre nehezedő felelősséget, rohanó világot nevezhetjük meg. Korábban 

csak az idősebb korosztályban volt gyakori a hypertonia, mára viszont a fiatalabb generációnál is 

egyre gyakoribbá válik, valamint családi halmozódást is mutat. Ez a betegség sokáig tünetmentes 

marad, emiatt gyakran „néma gyilkos”-ként emlegetik. Legtöbbször csak a szövődmény 

jelentkezik, mint például stroke, szívelégtelenség stb. Olykor fejfájás, szédülés, ingerlékenység 

jelentkezik a betegeknél. Mint az eddigi betegségek mindegyikénél, legjobb kezelés a 

megelőzés, ami leginkább itt is életmódváltással érhető el: csökkenteni kell a napi só bevitelt, 

alkoholfogyasztást mértékletesen kell végezni, le kell mondani a dohányzásról, rendszeresen 

végezni kell valamilyen testmozgást, le kell faragni a testsúlyból, valamint az egyik legfontosabb 

az, hogy meg kell tanulni kezelni a mindennapi stresszt! 

(http://www.hypertension.hu/info.aspx?web_id=&sp=43) 

 

 

3.7. Szívelégtelenség – Decompensatio cordis 

 

Ebben a betegségben szenvedő személy szíve nem képes elengedő vért pumpálni, azaz 

nem tudja a szervezet tápanyag és oxigénigényét kielégíteni. Nyugalmi állapotban sokszor képes 

a szív elegendő vért pumpálni, de terhelés alatt már nem elegendő az általa pumpált vér 

mennyisége, így próbál kompenzálni a szív. Ennek következtében azonban dekompenzált 

szívelégtelenség alakul ki.  A szívelégtelenség azonban más módon is kialakulhat: betegség vagy 

http://www.hypertension.hu/info.aspx?web_id=&sp=43
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stressz következtében. A leggyakoribb ok azonban az ischaemiás szívbetegség miatti szívizom-

gyengülés. Szívelégtelenségben szenvedő betegek általában nehézlégzéssel küzdenek, ami 

eleinte terhelés miatt alakul ki, valamint fáradtságtól és gyengeségtől szenvednek. 

Szívelégtelenség tünetei lehetnek még a lábak, bokák duzzanatai-ödéma, hirtelen hízás, 

hasüregben meggyűlő folyadék, szabálytalan szívverés stb. (Aaronson, Ward, 2000) 

 

 

3.8. Szívizom- betegségek: cardiomyopathia, myocarditis, endocarditis, pericarditis 

 

Cardiomiopathiának a szívizom betegségeit nevezik, ami lehet veleszületett vagy 

szerzett. Három nagy csoportot sorolunk a cardiomyopathiákhoz, melyek közül az első a 

hypertrophiás cardiomyopathia, amikor a szívizom megvastagodik. A congestiv 

cardiomyopathiáról akkor beszélünk, amikor a szívizom valamilyen ismeretlen okból 

elvékonyodik, elgyengül, s emiatt nem képes elegendő vért elegendő erőséggel pumpálni. A 

restrictiv cardiomyopathia pedig az a jelenség, amikor a szívkamrák fala merevvé válik, emiatt 

nem tágul. A cardiomyopathiák tünetei attól függően, hogy az hypertrophiás, congestiv vagy 

restrictiv a következők lehetnek:  

1. Hypertrophiás: légszomj, angina pectoris panaszok, erős szívdobogás. 

2. Congestiv: szívgyengeség, szívritmuszavarok. 

3. Restrictiv: légszomj, szívgyengeség, fáradékonyság. 

A myocarditis, endocarditis és pericarditis szívizomgyulladásos betegségek, melyek 

tünetei eltérőek. Myocarditis és endocarditis esetén a panaszok sokfélék és nem jellegzetesek 

lehetnek: láz, tachycardia, nehézlégzés, fáradékonyság stb. Pericarditisnél minden esetben 

mellkasi fájdalom figyelhető meg lázzal és tachycardiával kísérve. A szívizomgyulladásokat 

általában valamilyen más gyulladásos betegségek váltják ki, például vírusfertőzések, műtétek, 

mandulagyulladás stb. A kórokozó a véráramon keresztül jut el a szívhez, s attól függően, hogy 

annak melyik része gyullad be, beszélünk myo-, endo- vagy pericarditisről. (Verena, 1991) 

 

 

3.9. Szívritmuszavarok– Arrhythmiák 

 

Arrhythmiának a szívritmus, szívfrekvencia – a szívizom normális összehúzódásának 

zavarát, rendellenességét nevezzük. Gyakori betegségnek számítanak, s más cardiovascularis 

betegségekkel együttesen fordulnak elő. Olykor azonban a szívritmus zavar lehet veleszületett 



 

22 

 

betegség is. A szívritmuszavarok lehetnek pitvarokban vagy kamrákban létrejövő zavarok, 

illetve ingerületképzés- és ingerületvezetés zavara is. Az arrhythmiák tünetei a heves-, erős-, 

kihagyásos-, rendszertelen szívdobogások. Egyes esetekben, amikor nagyon lassú szívdobogás 

áll fenn, azonnali beavatkozásra, kezelésre van szükség. Enyhébb szívritmuszavarokkal azonban 

akár hosszú életet is lehet élni egy kis odafigyeléssel. (Aaronson, Ward, 2000) 

 

 

3.10. Visszérbetegség – Varix 

 

A visszérbetegség a vénák kóros mértékű kitágulását jelenti. Ez általában az alsó 

végtagokon jelentkezik, ami egyes esetekben fájdalommal is jár. Visszeres betegeknél rövid állás 

után is megfigyelhető, hogy lábuk megduzzad, könnyen elfárad, a cipők szűknek érződnek. A 

visszérbetegség oka, hogy a vér visszaáramlását segítő billentyűk nem megfelelően működnek, 

így a vér egy része tovább tárolódik a vénákban. Mivel a vér kevés helyre préselődik, a vénák 

fala ez által kitágul, kanyargóssá, láthatóvá válnak. A visszérbetegség családi halmozódást 

mutat. A betegség kialakulásának megelőzése érdekében fontos a rendszeres testmozgás, testsúly 

megfelelő értéken tartása, egészséges táplálkozás. (Verena, 1991) 
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4. A GYÓGYNÖVÉNYEK JELLEMZÉSE 

 

A gyógynövények gyűjtőszó alatt olyan növényeket értünk, melyeket a bennük 

megtalálható hatóanyagok miatt, az emberek gyógyítási, megelőzési célból hagyományok, 

szakirodalom szerint felhasználnak. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health 

Organization) jelenleg 20 000 – 30 000 gyógynövényt tart számon. A gyógynövényekben 

megtalálható anyagok biológiailag aktív anyagok, melyek szervezetünkbe bekerülve fejtik ki 

hatásuk, ami lehet pozitív és negatív is. A hatóanyagok bioszintézis útján keletkeznek és csak kis 

mennyiségben található meg a bizonyos növény szervezetében. A növénynek azt a részét, 

amelyben ez/ezek a hatóanyag(ok) található(k) meg – drognak nevezzük. (Bernáth, 2000) 

A gyógynövények növényi drogot tartalmaznak, ami nem más, mint a növényszárítással 

tartósított hatóanyag tartalmú része. A növényi drogok 3 csoportba sorolhatók, melyek a 

következők: 

1. A felhasznált növény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része – pl. gyökere, levele, virága; 

2. A növényi nyersanyagból előállított termék – pl. illóolaj, balzsam, gyanta; 

3. A nyersanyag átalakítása révén nyert anyag- pl.- kátrány, orvosi szén. 

A jelenleg érvényben lévő VII. Magyar gyógyszerkönyvben 71 drog, 16 illóolaj, 

valamint 4 zsíros olaj, 3 teakeverék, 3 spiritus, 4 szirup és 18 tinktúra szerepel. (Csurgó,2012) 

Néhány fontos dolog, amit tudnunk kell a gyógynövények alkalmazásáról:  

1. Mértékletesség! Nem szabad marék számra kapkodni a gyógynövény alapú 

készítményeket sem, vagy esetleg az abból készült teákat mértéktelenül fogyasztani, ugyanis 

lehet annak bármiféle jótékony hatása, bizonyos mennyiség fölött sajnos károkat is okozhat. 

2. Figyelmesség! Vannak olyan növények, melyek nagyon erős hatásuk miatt otthoni, 

orvosi javallat nélküli fogyasztásának következtében súlyos következményekkel járhat! Ezért 

mielőtt alkalmaznánk, kérjük ki háziorvosunk véleményét. 

 

 

4.1. Szívglikozidot tartalmazó gyógynövények 

 

4.1.1. A szívglikozidok ismertetése 

 

A szívglikozidok „felfedezése” a XVIII. századra tehető, amikor William Withering 

angol botanikus elsőként ír a Digitalis fajok jótékony hatásairól, valamint egyúttal fel is hívja a 

figyelmet az ezekből készült teák, főzetek pontos adagolásának fontosságára. Withering egy 
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szívelégtelenségben szenvedő beteggel Digitalisból készült teát itatott, majd a beteg ettől jobban 

lett. Ezt követően vizsgálatok végzett a Digitalis fajokkal, drogjaival, s ennek alapján írta le 

hatásait. A szívglikozidok kardiotonikum hatásúak, azaz, nem megfelelő szívműködés esetén 

pozitív izotróp, szívfrekvencia csökkentést és a myocardium oxigénellátásnak fokozását segíti 

elő. (Béni, 2010) 

 

 

4.1.2. Tavaszi hérics - Adonis vernalis  L 

 

Rendszertani besorolás: Ranunculales (boglárkavirágúak) rendjéhez, ezen belül a 

Ranunculaceae (Boglárkafélék) családjához tartozó faj. 

Elterjedés: homok- és löszgyepek évelő vadvirága. 

Botanikai jellemzés: vastag sötétbarna gyöktörzs, dús gyökérzet, több föld feletti 

hajtás. Hajtásai eleinte 15-25 cm-esek, majd elvirágzás után körülbelül 40 cm-re növekednek 

meg. Lomblevele többszörösen szeldelt, sallangos. Virágai sárgák, 5 zöldesbarna csészelevéllel, 

10-20 sziromlevéllel, sok porzó és sok termő. Termése aszmag terméscsoport. 

Drog: virágos hajtása – Adonis vernalis herba – tavaszi hérics virágos hajtása. 

Hatóanyag: szívglikozidok, flavonoidok, szaponinok.  

Felhasználás: koszorúsér-tágítóként,angina pectoris kezelésében is felhasználják. Házi 

felhasználása nem javallt, mert védett, illetve hatóanyagai nagyon erősek, gyári módszerekkel 

vonják ki.  Magyarországon a tavaszi hérics védett növény, így nem gyűjthető!  

Gyűjtés, feldolgozás: teljes virágzásban, de még az elvirágzás előtt; szárítás 

szobahőmérsékleten, nem napfényben. (Dános, 2006) 

 

 

4.1.3.Gyapjas gyűszűvirág - Digitalis lanata 

 

Rendszertani besorolás: Scrophulariales (tátogató virágúak) rendbe, azon belül a 

Scrophulariaceae (tátogatófélék) családba tartozó növény. 

Elterjedés: száraz lejtők, sziklagyepek, szórványos előfordulás. 

Botanikai jellemzés: főgyökérrendszerrel rendelkezik, előévben tőrózsával. Ekkora 

leveli hosszúkásak, nyél felé haladva keskenyednek, a virágzás idejére elpusztulnak. A 

másodéves hajtás 80-100 cm hosszú, szórt állású levelekkel, melyek lándzsásak, fényesek. 
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Virágzata tömött fürt, gyűszű alakú virágokkal. A muralevelek és a csésze gyapjas szőrű, pártája 

barna, zsömle színű. Porzóinak száma 4. A virágzás június közepén kezdődik. Termése szepticid 

toktermés, rozsdabarna magvakkal. 

Drog: levele – Digitalis lanatae folium. 

Hatóanyag, felhasználás: szívglikozidok, szaponinok, flavonoidok. 

Felhasználás: szívelégtelenség kezelésében, fokozzák a szívizom-összehúzódásokat, 

javítják a perifériás keringést, légzést.  

Gyűjtés, feldolgozás: augusztus végén, szeptember elején vágják a tőlevelet, majd 

árnyékban szárítják. Legelőnyösebb előbb fonnyasztani, majd szárítani. (Sztrasnij,2010) 

 

 

4.1.4.Piros gyűszűvirág - Digitalis purpurea 

 

Rendszertani besorolás: Plantaginaceae (útifűfélék) családjába, a Digitalis 

nemzetségbe tartozó faj. 

Elterjedés: sík- és hegyvidék. 

Botanikai jellemzés: kétéves növény, első évben fejlődnek ki a levelei, második évben 

a virágos hajtás. Kívülről finom szőrök borítják az egész növényt. Szára 50–70 cm, egyenes. 

Levelei durvák, lándzsa alakúak, 20–40 cm hosszúak, nyelük szárnyas. Virágai 3–4 cm 

hosszúak, lecsüngőek és harang alakúak, a pártatoroknál sötét foltok láthatóak. Virágai a 

hajtáson azonos oldalon alkotnak fürtöt. Termése toktermés, tojásdad alak, 1,5 cm, fekete. 

Drog: a megszárított tő- és szárlevelek - Digitalis purpureae folium. 

Hatóanyag: szívglikozidok,digitoxin, szteroid (digoxigenin).  

Felhasználás: digitoxint alkalmazzák szívelégtelenség kezelésére. Házi szerként nem 

alkalmazható! Halált okozhat, erősen mérgező!  

Gyűjtés, feldolgozás: leveleit és tövét szárítják. (Dános, 2006) 

 

 

4.1.5. Szürke repcsény - Erysmum diffusum L 

 

Rendszertani besorolás: Capparales (káprivirágúak) rendjébe, azon belül pedig a 

Brassicaceae (keresztesvirágúak) családjába tartozó növényfaj. 

Elterjedés: Közép-Ázsiából származó, pusztafüves lejtőkön, homokpusztákon élő 

kétéves növény. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADvel%C3%A9gtelens%C3%A9g
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Botanikai jellemzés: főgyökere, majd tőrózsája fejlődik, melyen lándzsás levelek 

képződnek. A második évben 50-80 cm hosszú hajtása keletkezik. Sárga virágai laza fürtbe 

rendeződnek. Termése 50-70 cm hosszúra fejlődik, vörösbarna magvakkal. Május-július között 

virágzik. Termése becő. 

Drog: virágos hajtása és magja – Erysimi herba et semen. 

Hatóanyag: szívglikozidok, cserzőanyag, C-vitamin.  

Felhasználás: szívelégtelenségben fokozza a szívizom-összehúzódásokat, csökkenti a 

pangó vérmennyiséget. Csak orvosi rendeletre és ellenőrzés mellett használható.  Erősen 

mérgező! 

Gyűjtés, feldolgozás: a virágos hajtását szellős helyen szárítják, míg a magot a becők 

felnyílása előtt gyűjtik. (Dános, 2006) 

 

 

4.1.6. Sárgaviola - Erysimum cheiri 

 

Rendszertani besorolás: a Brassicales (keresztesvirágúak) rend 

Brassicaceae(káposztafélék) család faja. 

Elterjedés: Dél-Európából származó dísznövény. 

Botanikai jellemzés: felálló szárú növény, akár 60 cm magasra is nőhet. Virágai 

markáns illatúak sárgák, barnás-vörösek vagy narancsosak, lehetnek egyszerűek és teltek is. 

Levelei sötétzöldek, lándzsásak. Április végétől nyár elejéig tart a virágzás ideje. Termése 

toktermés.  

Drog: virága, magja - Cheiri flos, semen. 

Hatóanyag: szívglikozidok, glukozinolátok.  

Felhasználás: szívműködést szabályozó, gyulladáscsökkentő, vizelethajtó hatásuk 

ismert. Csak a gyárilag előállított formája használatos! Erősen mérgező! 

Gyűjtés, feldolgozás: virágait gyűjtik, majd szárítják.(Szabó, 2005) 

 

 

4.1.7.Kúszó kecskerágó - Euonymus fortunei 

 

Rendszertani besorolás: Celastrales (Kecskerágó-virágúak) rendjébe és a  Celastraceae 

(kecskerágófélék)családjába tartozó faj, melynek több fajtája is ismert. 

Elterjedés: Ázsia – erdők, parkok, kertek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecsker%C3%A1g%C3%B3f%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
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Botanikai jellemzés:örökzöld törpecserje, magassága maximum 50-70 cm. Fényes, 

ovális, sárga vagy fehér szélű, a növény egészét beborító apró levelei vannak. Termése 

toktermés. 

Drog: termése, levele, gyökere, magja- Euonymi fructus, folium, radix, semen. 

Hatóanyag: magban szívglikozidok, kardenolidok, termésben és levélben xanthofillok, 

flavonoidok, kéregben cserzőanyag.  

Felhasználás: a magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni, diureticum, 

homeopatiában is használják. Erősen mérgező! (Szabó, 2005) 

 

 

4.1.8.Májusi gyöngyvirág - Convallaria majalis 

 

Rendszertani besorolás: Aspargales (Spárgavirágúak) rendjébe, azon belül a 

Convallariaceae családba tartozó évelő növény. 

Elterjedés: tölgyerdők, bükkösök, kiskertek. 

Botanikai jellemzés: tarackszerű rizómái a talajszint közelében helyezkednek el. 2 

hosszú nyelű, élénkzöld lomblevél fejlődik. Lemezük elliptikus, hegyes csúcsú, 10-20 cm 

hosszú. Szögletes tőkocsányán 5-10 fehér, illatos virágzata fürtben áll. A lepel harang alakú, 

cimpái kifelé hajolnak. Porzói (3+3) gyorsan száradók, termője 3 levelű és felső állású. 

Májusban virágzik. Termése bogyó. 

Drog: lomblevele – Convallariae folium. 

Hatóanyag,: szívglikozidok, szaponinok.  

Felhasználás: elsősorban szívelégtelenség kezelésében alkalmazzák orvosi javaslatra.  

Gyűjtés, feldolgozás: ép, egészséges fejlett leveleket kell gyűjteni és gyorsan szárítani, 

mivel könnyen kifakulnak és a hatóanyag tartalmuk csökken. (Dános, 2006) 

 

 

4.1.9. Tengerihagyma - Drimia maritima 

 

Rendszertani besorolás: Aspargales (Spárgavirágúak) rendjébe, azon belül az 

Aspargales (Spárgafélék) családjába tartozó faj. 

Elterjedés: Nyugat-Ázsia. 

Botanikai jellemzés: 10cm átmérőjű, akár a 3 kg-ot is elérő hagymája tojásdad vagy 

gömbölyded alakú. Fedőlevelei vörösbarnák vagy esetleg halványzöldek, hártyyás levelei közül 
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a külsők papirosszerűek, a középsők húsosak, a belsők nyálkásak, puhák. Virágja az ősszel 1 

méternél is magasabbra növő kocsány végén dús, felálló fürtben, tömegesen nyílik; a zöld- vagy 

piroscsíkos kehely és a párta is háromosztatú. A porzós virág hat-, a termő háromrekeszű. 

Tavasszal hajt ki és ekkor is érik be a termés. Termése toktermés-lokulicid. 

Drog: hagymája- Scillae bulbus, levele – Scilla siccata. 

Hatóanyag: szívglikozidok. 

Felhasználás: a hagymájában található szívglikozidokból az öregedő szív aorta- 

elégtelenségeire és az angina pectorisra ható gyógyszereket állítanak elő. 

Gyűjtés, feldolgozás: hagymájából gyógyszerészeti úton vonják ki a hatóanyagokat, 

levelét szárítva forgalmazzák. Erősen mérgező! (Dános, 2006) 

 

 

4.1.10. Leander - Nerium oleander 

 

Rendszertani besorolás: Gentianales (tárnicsvirágúak) rendbe és a Apocynaceae 

(meténgfélék) családba tartozó Nerium növénynemzetség egyetlen faja. 

Elterjedés: a Földközi-tenger vidéke, hazánkban ültetett dísznövényként fellelhető 

egyes háztartásokban. 

Botanikai jellemzés: örökzöld cserje. Virágának színe lehet rózsaszín, piros vagy fehér 

is. Levele bőrnemű, lándzsás. Leveleinek nyele rövid, hegyes csúcsú, melyek hármasan 

váltakozó örvökben állnak. Termés:babhüvely szerű. 

Drog: szárított levele – Nerii folium 

Hatóanyag: szívglikozidok, oleandrin, neriin. 

Felhasználás: hatása gyengébb, mint a Digitalis-glikozidoké; erős diuretikus hatású 

minden része mérgező! (Augustin, Schmiedel, 1997) 

 

 

4.1.11.Pirosló hunyor - Helloborus purpurascens 

 

Rendszertani besorolás:a Ranunculales (Boglárkafélék) rendbe, azon belül pedig a  

Heeleboraceae (Hunyorfélék) családba tartozó növény. 

Elterjedés: hűvösebb és nyirkosabb erdők. 

Botanikai jellemzés: sötétbarna rizómája, erőteljes gyökerei vannak és őszre kialakuló 

rügyei. Ezek tavasszal tőköcsányt fejlesztenek, amelyek csak felleveleket és bókoló virágokat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rnicsvir%C3%A1g%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A9ngf%C3%A9l%C3%A9k
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viselnek. A csésze ibolyásbíbor színű, a párta tömlőszerű mézfejtőkké módosult. Sok porzója és 

3-5 levelű, felső állású termője van. Elvirágzáskor bontakoznak ki hosszú nyelű, ujjasan tagolt 

levelei. Tavasszal virágzó évelő növény. Termése társas tüsző. 

Drog: gyöktörzse, gyökerei -  Hellebori rhizoma et radix . 

Hatóanyag: igen erős hatású szívglikozidokat, valamint szaponint is tartalmaz.  

Felhasználás: mivel toxikus, már alig alkalmazzák. Magyarországon védett, nem 

gyűjthető növényfaj.  Erősen mérgező! 

Gyűjtés és feldolgozás: késő ősszel kell kiásni a rizómát gyökerekkel együtt, majd 

tisztítás utána egészben szárítani. (Dános, 2006) 

 

 

4.2. Szívglikozidot nem tartalmazó gyógynövények 

 

4.2.1.Egybibés galagonya - Crataegus monogyna 

 

Rendszertani besorolás: a Rosacae család, azon belül pedig a Maloide alcsalád -

rózsafélék, almafélék családjába tartozó faj. 

Elterjedés: legelők, erdők szegélye. 

Botanikai jellemzés: ágtövises cserje, melynek szórt állású levelei karéjosak, hasadtak. 

Forgós sátorvirágzatában fehér virágok nyílnak lombfakadás után, májusban. A virágok 

ötkörösek és 5 tagúak. A termés 10-12 mm-es sötétpiros almácska- áltermés.   

Drog: virágos ágvégei – Crataegi summitas, Crateaegi fructus – galagonyatermés. 

Hatóanyag: flavonodiok, proantocianinok, szaponinok.  

Felhasználás: a kivonatok javítják a szív vérellátását, enyhítik az időskori 

szívpanaszokat, ritmuszavarokat, a vérnyomást is csökkentik.  

Gyűjtés, feldolgozás: az ágvégeket a virágzás kezdetén gyűjtik és szellőzéssel 

szárítják.  A terméseket augusztustól gyűjtik. (Meyer-Camberg, 2000) 

 

 

4.2.2.Orvosi somkóró - Melilotus officinalis 

 

Rendszertani besorolás: a Fabales rend (hüvelyesek) Fabacae családjába (pillangósok) 

tartozó növényfaj. 

Elterjedés: rétek, parlagok. 
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Botanikai jellemzés: főgyökérrendszere van baktériumgümőkkel. Hajtása 20-120 cm 

között lehet. A lomlevelek szórtak, 3 levélkéből összetettek; a levélkék visszás tojásdadok, 

fogazott szélűek. Sárga pillangós virágaik fürtben helyezkednek el; a virágzás időszaka június – 

július közötti. A virágok rövid kocsányúak, a csésze zöld, 5 egyenlőtlen fogú. A párta tipikus 

pillangós. Termése 1-2 magvú hüvely. 

Drog: virágos hajtása – Meliloti herba, illetve virága – Meliloti flos.  

Hatóanyag: kumarinszármazékok, flavonoidok, dikumarolok.  

Felhasználás: visszérgyulladás kezelésében használják teáját külsőleg, valamint 

belsőleg szívinfarktus és agyértrombózis megelőzésében, illetve utókezelésében, érfalerősítőként 

használják. Nagy dózisokban a májra toxikus és karcionogén lehet!  

Gyűjtés, feldolgozás: 40 cm-nél hosszabb hajtását gyűjtik.  A virágdrog lefosztással 

állítható elő. (Petri, 1999) 

 

 

4.2.3.Fehér fagyöngy - Viscum album 

 

Rendszertani besorolás: a Santalales rendbe (szantálfaalakúak), azon belül a 

Loranthceae családba (fakín- és fagyöngyfélék) tartozik. 

Elterjedés:lombos fákon, esetleg fenyőkön fél élősködők. 

Botanikai jellemzés: kétlaki örökzöld, hajtásai álvillásak. Levelei átellenesek, 

tojásdadok. 3-5 virága az álvillák közében bogat alkot. A virágtakaró csőszerű lepel. A porzós 

virágokban az ülő porzók a lepelhez nőttek, a termős virágoknál alsó állású termő van. Virágzás: 

március-április. Termés:ragadós, fehéres álbogyó. 

Drog: szára és levele – Visci stipes et folium. 

Hatóanyag: toxikus polipeptid, lektinek, flavonoidok, biogén aminok. 

Felhasználás: vérnyomáscsökkentő, szíverősítő, citosztatikus hatású. Alkalmazásakor 

orvosi ellenőrzés szükséges! 

Gyűjtés, feldolgozás: vékonyabb, ceruzavastag ágakat szednek, ősztől tavaszig, 

kampós, hosszabbítható bottal, majd árnyékban szárítják őket. (Meyer-Camberg, 2000) 
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4.2.4.Orvosi macskagyökér - Valeriana officinalis 

 

Rendszertani besorolás: a Dipsacales rend (mácsonyavirágúak), azon belül pedig a 

Valerianaceae (macskagyökérfélék) család faja. 

Elterjedés: nedves rétek, kaszálók. 

Botanikai jellemzés: magas termetű növény, melynek átható szagú barna rizómája és 

hajtás eredetű gyökerei vannak. Levelei keresztben átellenesek, páratlanul szárnyasan 

összetettek, alul nyelesek, feljebb ülők. A levélkék keskeny lándzsásak, hegyesek fogas szélűek. 

Virágzata végálló összetett bogernyő, apró fehér vagy rózsaszín virágokkal.  A csésze bóbitává 

módosul,, a pártacső egyik oldalán öblösen kiszélesedik. 3 porzója a pártához nőtt. Termés: 

kaszattermés. 

Drog: gyöktörzse és gyökerei – Valerianae rhizoma et radix, radix. 

Hatóanyag: illóolaj, benne borneol ecetsavas és valeriánsavas észtere, valepotriátok, 

kevés alkaloid.  

Felhasználás: nyugtató, a szív eredetű ideges-feszült panaszokat csökkentő 

gyógyszereknél használják fel. 

Gyűjtés, feldolgozás: gyűjtés ősszel és tavasszal történik. Tisztítás után szárítás 

macskák elől védett és elkülönített helyen. (Dános, 2006) 

 

 

4.2.5.Szúrós gyöngyajak - Leonorus cardiaca 

 

Rendszertani besorolás: a Lamiales (ajakos virágúak) rendnek, azon belül pedig a 

Lamiaceae (ajakosok) családjának tagja. 

Elterjedés: parlagok, ligetek. 

Botanikai jellemzés: rizómásodó főgyökere több, mint 1 m-t meghaladó kórós hajtása 

van. Szára négyszögletes, kopasz vagy szőrös. Levelei keresztben átellenesek, nyelesek, lemezük 

tenyeresen hasadt vagy osztott, fűrészes. Virágzata 8-10 virágú álörvökből áll. A csészecimpák 

kampósak, ár alakúak, a párta rózsaszín, külső oldalán bozontos, a csészénél hosszabb. Virágzás: 

június-július. Termés: négyes makkocska csészébe zárva. 

Drog: virágzó hajtása - Leonuri cardiacae herba. 

Hatóanyag: iridoidok, bufenolid, diterpének.  

Felhasználás: enyhe kardiákum, a szívidegesség tüneteit mérsékli.  
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Gyűjtés, feldolgozás: a virágzó hajtásokat gyűjtik, majd árnyékban vagy gyorsszárítón 

szárítják. (Augustin, Schmiedel, 1997) 

 

 

4.2.6.Fokhagyma - Allium sativum 

 

Rendszertani besorolás:az Aspargales rend Alliaceae (hagymafélék) család. 

Elterjedés: sztyeppvidéken őshonos, de ma már az egész világon termesztik. 

Botanikai jellemzés: bojtos gyökérzet, pergamenszerű hagyma, mely fehér, illetve lila 

árnyalatú buroklevelekkel körülvett gerezdekből áll. Levelei laposak, tőkocsánya 30-50 cm-es, 

csúcsán gömbvirágzattal és fehér virágokkal. A virágzatot nyílást megelőzően hosszú csőrű 

fellevél fedi, a virágzás kezdetén pedig a virágzat alatti tengelyrész gyakran körbecsavarodik.  

Drog: gerezdes hagymája – Allii sativi bulbus. 

Hatóanyag: alliin, aloén, nyálka, C- és B-vitamin.  

Felhasználás: csökkenti a vér koleszterinszintjét, jelentős a véralvadás gátló hatása is.  

Gyűjtés, feldolgozás: nyár végén, a megtisztított gerezdekből olajat állítanak elő. 

(Dános, 2006) 

 

 

4.2.7.Mezei szarkaláb - Consolida regalis 

 

Rendszertani besorolás: a Ranunculales rend (boglárkák) Helloboraceae család 

(hunyorfélék) faja. 

Elterjedés: vetések, árokpartok. 

Botanikai jellemzés: kárós főgyökere, terpedt, 20-40 cm hosszú hajtása van. Levelei 

szórtak, két-háromszorosan szálasan szeldeltek. Az azúrkék virágok sarkantyúsak, laza bugát 

alkotnak. A virágnyílás május-szeptember között van. Felső állású magházából kb 10 mm-es 

termés fejlődik. Termés: tüsző. 

Drog: virága – Consolidae flos. 

Hatóanyag: diterpén-alkaloidok, antocianinok, flavonoidok. 

Felhasználás: vérnyomáscsökkentő teakeverékek alkotórésze.  

Gyűjtés, feldolgozás: virágait gyorsan szárítják. (Petri, 2006) 
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4.2.8.Vadgesztenye - Aesculus hippocastanum 

 

Rendszertani besorolás: a Sapindaceae (szappanfafélék) családjának egyik 

legismertebb nemzetsége mintegy 15 fajjal. 

Elterjedés: a Balkánon honos, de szinte mindenhol ültetik díszfának. 

Botanikai jellemzés: fa megjelenésű, ágain nagy rügyek fejlődnek. 5-7 levélkéből álló, 

tenyeresen összetett, hosszú nyelű levelei vannak, melyek tojásdadok, szélük fűrészes. zigomorf 

virágai bogas fürtbe rendeződnek.  A csésze 5 egyenlőtlen csészelevélből alakul, a fehér 

sziromlevelek sem egyformák, hullámos csipkés szélűek, alapjukon sárga, majd piros foltokkal. 

A 7 porzó szála kifelé görbül és jóval hosszabb a pártánál. Virágzás: április – május. Termés: 

gömbölyű, tüskés toktermés, barna maggal, szürkésfehér köldökfolttal. 

Drog: kérge, levele, magja – Hippocastani cortex, folium, semen. 

Hatóanyag: szaponinok, flavonoidok, kumarinok, cseranyagok.  

Felhasználás: az érfal törékenységét, a visszérgyulladást előnyösen befolyásolják, a 

váralvadást lassítják. 

Gyűjtés, feldolgozás: a kérget tavasszal gyűjtik, majd aprítják. A leveleket virágzás 

végén szedik, és fénytől védve szárítják. A magvakat a termés felnyílásakor gyűjtik. (Sztrasnij, 

2010) 

 

 

4.2.9.Hegyi árnika - Arnica montana 

 

Rendszertani besorolás: az Asterales (fészekvirágzatúak) rendjébe tartozó Asteraceae 

(csöves virágú fészkesek) család tagja. 

Elterjedés: Alpesi és szubalpin rétek. 

Botanikai jellemzés: gyöktörzse 8-10 cm-es, sárgásbarna. A talajra terülő tőrózsájában 

tojásdad, épszélű levelek találhatók. Virágos hajtása 30-50 cm, csak felső részében elágazó. 

Keresztben átellenes 1-2 pár lándzsás levele van. A fészkek 3-7 cm átmérőjűek, virágaik 

narancssárgák. Virágzás: május-június. Termés: barna kaszat, barnássárga, törékeny bóbitával. 

Drog: gyöktörzse, gyökerei, levele és virága – Arnicae radix, folium, flos. 

Hatóanyag: flavonoidok, illóolaj, kumarinok, poliacetilének. 

Felhasználás: szívritmuszavaroknál tonikum. Védelem alatt áll, nem gyűjthető!  

Gyűjtés, feldolgozás: régen gyűjtötték, ma import drogok vannak forgalomban. 

(Dános, 2006) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szappanfaf%C3%A9l%C3%A9k
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4.2.10. Nagy csalán - Urtica dioica 

 

Rendszertani besorolás:a Rosales (rózsavirágúak) rend Urticaceae (csalánfélék) 

családjába tartozó faj. 

Elterjedés: egész Európában elterjedt, leginkább erdőkben, hűvös, nedves helyeken, 

gyomtársulásokban szaporodik el. 

Botanikai jellemzés: szőrökkel borított, indás évelő növény, mely magasra, akár 100-

150 cm-re is megnőhet. Érintése fájdalmas, csípő, égető, ami annak köszönhető, hogy a teljes 

felszínét beborító szőrök hangyasavat tartalmaznak. Szerteágazó gyökere oldalra hosszú 

tarackokat is hajt. Levelei szíves-tojásdadok, esetleg lándzsásak, szélük fűrészes. Szára üreges, 

négyszögű. Kétlaki növény. Termés: makkocska  

Drog: levele (Urticae folium), gyökerei (Urticae radix). 

Hatóanyag: levelének hatóanyagai a hisztamin, vitaminok (A-, B-, C-, K-, U-, P-

vitamin), szerves savak, flavonoid, kálcium, kálium, vas, cserzőanyagok, illóolaj, nyálka, 

szénhidrátok, ásványi anyagok, a gyökér fitoszterolban gazdag.  

Felhasználás: oldja az érfalakra rakódott zsírréteget, így a hypertoniát is csökkenti. 

Gátolja a vérrögképződést, erősíti az érfalak izomzatát, tisztítja  a szív koszorúereit és a 

hajszálereket is. 

Gyűjtés, feldolgozás: levele tavasztól őszig gyűjthető, a hajtásokról frissen lefosztott 

leveleket szárítják, gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. (Харченко, 1981) 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Felmérést készítettem Szalóka lakosai körében, illetve a falu területén. Első ízben a 

lakosok körében kérdőíves felmérés során arra a kérdésre kerestem a választ, mennyire ismerik a 

gyógynövényeket. A felmérést 2016 és 2017 között készítettem. 

A falu területét és környékét többször bejárva pedig arra voltam kíváncsi, az általam 

vizsgált gyógynövények közül melyek találhatók meg a település környékén. A terület többszöri 

bejárását 2015 és 2018 között végeztem: nyáron két alkalommal – egyszer júniusban (2015), 

egyszer pedig augusztusban (2017) -, ősszel egy alkalommal – novemberben (2016) -, majd 

tavasszal ismét két alkalommal – márciusban (2018) és májusban (2017). 

A falu lakosain, környékén végzett felmérések után Beregszász gyógyszertáraiban 

végeztem felmérést több alkalommal 2015 – 2018 között Ezt Budapest gyógyszertáraiban is 

megtettem 2015 – 2018 között. Olyan készítményeket kerestem ukrajnai és magyarországi 

gyógyszertárakban, melyek az általam kutatott növényeket tartalmazzák valamint a szív és 

érrendszerre fejtik ki hatásukat. 

 

 

1. FELMÉRÉS SZALÓKA (UNGVÁRI JÁRÁS) KÖRNYÉKÉN 

 

1.1. Gyógynövény-ismereti felmérés a lakosok körében 

 

Szülőfalumban, Szalókán, felmérést végeztem a fiatalabb (15-25 év) és az idősebb  

(60+ év) korosztály körében, érdeklődve, hogy mennyire ismerik azokat a növényeket, amelyek 

fellelhetők a falu környékén és alkalmazhatók a szív és érrendszeri betegségek kezelésében.  

A felmérést kérdőív segítségével végeztem, mely 13 kérdésből állt (ld. 1. számú 

melléklet). A kérdések között volt feleletválasztós és kifejtős kérdés egyaránt. A kérdőív anonim 

volt.  

Választásom azért esett erre a két korcsoportra, mivel szerettem volna felmérni, 

mennyire ismerik a lakosok a gyógynövényeket, de összehasonlítani azt is, a fiatalok, vagy az 

idősebb generáció „jártasabb” jobban a növények ismeretében. 

A kérdőívek kiértékelése után kiderült, hogy azoknak szalókai fiataloknak, akik 

válaszoltak a kérdésekre, a legmagasabb iskolai végzettsége csupán középiskola volt. Azonban 

kíváncsi lettem arra, mennyire ismerik jobban vagy épp kevésbé azok a fiatalok az általam 

kutatott gyógynövényeket, akik jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytatnak. Így tehát 

ugyanazon a korosztályon, más környezetben is felmérést végeztem. A felmérés során a II. 
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Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet és a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjait kérdeztem online kérdőív formájában a 

gyógynövények ismeretéről. (ld. 2. számú melléklet).  
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

1. GYÓGYNÖVÉNYISMERET A SZALÓKAI LAKOSOK KÖRÉBEN –A 

KÉRDŐÍV KÉRTÉKELÉSE 

 

1.1 Szalókai fiatalok és idősek gyógynövény ismereti összehasonlítása 

 

 

A kérdőív 1. kérdése a válaszadó korára kérdez rá. A kérdőívet összesen harmincan 

töltötték ki: 15 fiatal, 15 idős. A fiatalok korcsoport válaszadói között a nemek aránya 5:10 (férfi 

– 33%, nő – 67%), idősek korcsoportjában 7:8 (férfi – 47%, nő – 53%) (a 2. kérdés válaszai 

alapján). A válaszadók 86,7%-a, azaz 26 fő jelenleg is Szalókán él, a fennmaradó 4 fő nem 

(3.kérdés).  A negyedik kérdés arra kérdez rá, mi a legmagasabb iskolai végzettsége a kitöltőnek. 

Itt a fiatalok között 8 főnek középiskola, 7 főnek általános iskola. Az idősek korcsoportjában 14 

főnek középiskola, 1 főnek főiskola/egyetem.  

A következő kérdésre: „Ismeri-e Ön az alábbi növényeket?” kapott válaszokat egy 

diagramon szeretném szemléltetni (7. ábra): 

 

 

7. ábra. Gyógynövények ismerete Szalókán 

(Forrás: Saját készítés) 

 

Feleletválasztós kérdés volt az 5. kérdés, 2 opció közül lehetett választani: „Igen” vagy 

„Nem”. Ahogy az a diagramból kiderül (7.ábra), a tavaszi hérics, egyik korcsoportban sem 

túlismert, mindkét korcsoportban csupán ketten válaszoltak igennel. Ez annak tudható be, hogy a 
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település környékére nem jellemző ez a növény. Szinte minden növénynél (kivételt képeznek a 

galagonya, májusi gyöngyvirág, nagy csalán és vadgesztenye) megfigyelhető, hogy a fiatalok 

kevésbé ismerik a kérdezett növényeket. 

A következő kérdés képeket tartalmazott a növényekről, melyek alá a válaszadónak be 

kellett írni a képen látható növény nevét. A képeken az alábbi növények szerepeltek: fehér 

fagyöngy, egybibés galagonya, tavaszi hérics, mezei szarkaláb, piros gyűszűvirág, májusi 

gyöngyvirág, vadgesztenye, nagy csalán, orvosi somkóró, macskagyökér. A válaszokat a 8. ábra 

mutatja be. 

 

8. ábra. A gyógynövény nevek helyes megválaszolásának aránya 

(Forrás: Saját készítés) 

 

A diagramról leolvasható (8. ábra), hogy itt is egész szép számú kitöltő válaszolt 

helyesen a kérdésre, írt be helyes választ a képeken szereplő növények neveire. Ami számomra 

meglepő, az az, hogy a macskagyökérre mennyi különböző válasz született: bodza, páfrány, 

szúrós gyöngyajak. Megfigyelhető az is, hogy míg név alapján felismerték a növényeket, addig 

kép alapján ez nem sikerült, vagy más nevet adtak meg válaszként. Mint az előző kérdésénél, itt 

is kitűnik a diagramból, hogy az idősebbek jobban ismerik a növényeket. 

A növényismereti kérdések után a soron következő kérdés arra kérdez rá, milyen 

„kapcsolatban” áll a kitöltő személy az adott növénnyel – értem ezalatt azt, hogy ismeri, 

megtalálható az otthonában, termeszti, alkalmazza is, vagy esetleg nem ismeri. Tíz növényhez 

kellett valamilyen „kapcsolatot” társítania a válaszadóknak. A kérdés válaszait diagram 
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formában szemléltetem (9.,10. ábra). A sokféle válasz és sokféle növény miatt külön diagramon 

az idősek válaszai (9. ábra) és a fiatalok válaszai láthatók (10.ábra). 

 

 

9. ábra. A gyógynövényekkel való "kapcsolat" az idősek körében 

(Forrás: Saját készítés) 

 

 

10. ábra. A gyógynövényekkel való "kapcsolat" a fiatalok körében 

(Forrás: Saját készítés) 
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Ez a kérdés azért volt fontos, hogy megtudjam, csupán ismeri-e a kitöltő az adott 

növényt, vagy esetleg használja is valamilyen gyógyító-megelőző célra. Látható a két diagramot 

összevetve (9.,10. ábra), hogy a fiatalok csak a fekete ribiszkét és a fokhagymát használják, míg 

az idősebbek a fekete ribiszkét, a fokhagymát, a galagonyát és a nagy csalánt is. Leolvashatjuk 

azt is a diagramokból, hogy néhány növény megtalálható a válaszadók kertjében/udvarán is. 

Ezek a következők: májusi gyöngyvirág, nagy csalán, fekete ribiszke.  

A kérdőív további kérdései a kitöltő szív- és érrendszeri állapotára/betegségére, a 

gyógynövények fogyasztására kérdez rá. A második rész első kérdése így hangzik: „Van-e 

Önnek szív vagy érrendszeri megbetegedése/problémája? Ha igen, micsoda?” A válaszokat ismét 

két diagramon szemléltetem, az első diagram az idősek (11. ábra), a második diagram a fiatalok 

válaszait mutatja be (12. ábra). 

 

 

11. ábra. Szív és érrendszeri betegségek az idősek körében 

(Forrás: Saját készítés) 

 

 
12. ábra. Szív és érrendszeri betegségek a fiatalok körében 

(Forrás: Saját készítés) 

Alacsony 

vérnyomás; 1; 4% 

Érelmeszesedés; 

7; 26% 

Magas 

vérnyomás; 8; 

30% 

Nincs betegség; 5; 

18% 

Szívelégtelenség; 

1; 4% 

Visszérbetegség; 

5; 18% 

Szív és érrendszeri megbetegedések (idősek) 

Szívritmuszavar; 

5; 33% 

Nincs betegség; 

10; 67% 

Szív és érrendszeri megbetegedések (fiatalok) 
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Itt a válaszadók több választ is beírhattak, így látszik, ha az idősek válaszait vizsgáljuk, 

hogy vannak átfedések a betegségek között, hiszen összesen 22 válasz született valamilyen 

betegségre és csupán 5 válaszadónak nincs semmilyen szív és érrendszeri problémája. Ezt tehát 

azt jelenti, hogy a válaszadóknál egyszerre több szív és érrendszeri probléma áll fent. Ilyen a 

magas vérnyomás betegség, visszérbetegség, és az érelmeszesedés. A fiatalok válaszait tekintve 

láthatjuk, hogy csupán 5 fiatalnak van szív és érrendszeri problémája, méghozzá 

szívritmuszavara. 

A szív- vagy érrendszeri megbetegedés jelenlétéből fakadó kérdés a következő: „Szed-e 

Ön emiatt valamilyen gyógyszert/étrend-kiegészítőt vagy vitamint?” Itt az időseknél a 

válaszadók 67 %-a, azaz 10 fő, igennel, a maradék 43%, azaz 5 fő, pedig nemmel szavazott, míg 

a fiataloknál csupán 20 %, azaz 3 fő, válaszolt igennel a kérdésre. A következő kérdésben a 

válaszadóknak le kellett írniuk, milyen készítményt szednek a meglévő betegségre/betegségekre. 

A válaszok a 3. táblázatban olvashatók. Mivel itt is írhatott be több választ a válaszadó, szintén 

átfedések vannak a készítmények között, ugyanis összesen 46 válasz született. Itt a fiatalok 

csupán a Valerianat, illetve a Kardiomagnilt és a Multivitaint adták meg válaszul a kérdésre. 

3.táblázat 

A gyógykészítmények használásának aránya a szalókai lakosság körében 

Készítmény megnevezése Hány fő szedi Százalék 

Kálium 4 13% 

Magnézium 2 6,5% 

Multivitamin 5 16,5% 

Kardiomagnil 3 10% 

Fito-szed 1 3% 

Szedafiton 2 6,5% 

Kratal 7 23% 

Valeriana 10 30% 

Kaptopres 12 40% 

 (Forrás: Saját készítés) 
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Kálium: a szív normális működéséhez elengedhetetlen ásványi anyag; az ingerképzés 

zavarokat, szívritmuszavart okozhat hiánya/túladagolása. 

(http://www.webbeteg.hu/cikkek/magasvernyomas/17471/a-kalium-hatasa-a-vernyomasra) 

Magnézium: növeli érfalak rugalmasságát, javítja a szív munkájának hatásfokát. 

(http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/3850/a-magnezium) 

Multivitamin: a szervezet megfelelő működéséhez szükséges vitaminokat taralmazza. 

Kardiomagnil: véralvadásgátló hatású szer. 

(http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=34834) 

Fito-szed: nyugtató hatású, javítja a koszorúerek és az agy vérkeringését. 

(https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4/) 

Szedafiton: nyugtató, szabályozó, vérnyomás-csökkentő hatású. 

(https://tabletki.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D

0%BE%D0%BD/) 

Kratal: javítja a vérkeringést. 

(https://tabletki.ua/uk/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB/) 

Valeriana: szívnyugtató hatású szer. (http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=35520) 

 Kaptopres: kombinált vérnyomáscsökkentő szer. Alkalmazását az orvosok napjainkban 

nem javasolják. (https://compendium.com.ua/info/28697/kaptopres-darnitsa/) 

A következő kérdés: „A korábban kérdezett növények közül használja-e Ön 

valamelyiket népgyógyászat szerint valamilyen gyógyító/megelőző célra?”. Itt a válaszadók, 

azaz a 30 fő közül 16 nem és 14 igen válasz érkezett. A fiataloknál az Igen válaszok száma 2 

volt, míg az időseknél 12. S a növényekre, amelyeket használnak, a soron következő kérdés rá is 

kérdez. Erre a kérdésre az alábbi válaszok születtek: fokhagyma (16), fekete ribiszke (10 fő), 

galagonya (8), vadgesztenye (4 fő), csalán (2). A fiatalok válasza a fokhagyma, illetve a fekete 

ribiszke volt, a többi válasz az idősebbektől érkezett. 

Az utolsó előtti kérdés kéri a válaszadót, hogy írja le, milyen formában 

használja/alkalmazza ezeket a növényeket. A válaszadók közül 17 fő írta, hogy nyersen 

fogyasztja, 8 fő, hogy lekvárt készít belőle, 9 fő teát készít és 2 fő fagyasztja, majd később 

valamilyen ételben használja fel. Itt a fiatalok csupán a nyersen fogyasztják és a teát készít belőle 

válaszokat adták. 

Az utolsó kérdésre pedig, ami úgy szólt, „Szokott-e gyógynövényt tartalmazó terméket 

vásárolni?” a válaszadók 100%-a igennel felelt.  

 

 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/magasvernyomas/17471/a-kalium-hatasa-a-vernyomasra
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/3850/a-magnezium
http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=34834
https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4/
https://tabletki.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD/
https://tabletki.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD/
https://tabletki.ua/uk/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB/
http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=35520
https://compendium.com.ua/info/28697/kaptopres-darnitsa/
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1.2. A szalókai fiatalok és a II.RFKMF FSZI, valamint a II. RFKMF diákjainak 

gyógynövény-ismereti összehasonlítása  

 

A két intézményből összesen 100 diák/hallgató töltötte ki a kérdőívet. Náluk a kérdőív 

felépítése és kérdéssora kicsit más volt, itt arra is rákérdeztem, milyen szakra és hányadik 

évfolyamra jár a kitöltő. A kérdőív teljes egészében és az összes kérdésére vonatkozó elemzés a 

2. számú mellékletben tekinthető meg, ebben a részben csupán az összehasonlítás kérdéseit 

elemzem ki. 

Az első ilyen kérdés arra vonatkozott, hogy a felsorolt növények közül ismeri vagy nem 

ismeri a kitöltő az adott növényt. A válaszokat a 13. ábrán ismertetem. A diagram oszlopait 

megfigyelve elmondható, hogy a tavaszi héricset, mezei szarkalábat, gyűszűvirágot, orvosi 

somkórót és a szúrós gyöngyajkat a válaszadók több, mint fele nem ismeri. Megvizsgálva újra a 

7. ábrát, mely pedig a szalókai fiatalok gyógynövény ismeretét mutatja be, láthatjuk, hogy a 

szalókai fiatalok körében a mezei szarkalábat 9 fő, azaz a válaszadók több, mint fele viszont 

ismeri. 

 

13. ábra. Gyógynövényfajokra vonatkozó ismereti szint megoszlása 

(Forrás: Saját készítés) 

 

A következő gyógynövény ismeretre vonatkozó kérdésnél itt is, mint a szalókai lakosok 

körében, a kitöltőnek képek alapján, önállóan kellett leírni milyen növényt ismernek fel a képen. 

A képeken az alábbi növények szerepeltek: fehér fagyöngy, egybibés galagonya, tavaszi hérics, 

mezei szarkaláb, piros gyűszűvirág, májusi gyöngyvirág, vadgesztenye, nagy csalán, orvosi 
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somkóró, macskagyökér. A helyes és helytelen válaszok arányát a következő (14. ábra) ábra 

mutatja be. 

 

14. ábra. Gyógynövények ismeretére vonatkozó válaszok eloszlása 

(Forrás: Saját készítés) 

Összehasonlítva a szalókai fiatalok válaszait a II.RFKMF és a II. RFKMF FSZI 

diákjainak válaszaival, elég eltérő adatokat kapunk, kivételt képez ez alól  a fehér fagyöngy, amit 

mindkét csoport esetében a válaszadók 80 %-a ismert fel, a piros gyűszűvirág, melyet a szalókai 

fiatalok 34 %-a, a diákoknak pedig 38 %-a ismert fel. A többi növény esetében nagy eltéréseket 

figyelhetünk meg. Ezt szintén diagramon szemléltetem (15. ábra). Megvizsgálva a diagramot, a 

legszembetűnőbb eltérést a tavaszi hérics felismerésének mutatói adják, hiszen azt a szalókai 

fiatalok 7 % -a ismerte fel, míg a diákok 46 %-a adta meg helyesen a kép alapján a növény nevét. 

A szélsőséges válaszoktól eltekintve a legtöbb növény esetében (4  növény kivételével) 

megfigyelhetjük, hogy a szalókai fiatalok helyes válaszainak aránya több, mint a főiskola és a 

szakképzési intézet diákjainak helyes válaszainak aránya. 
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15. ábra. Szalókai fiatalok és a II.RFKMF, valamint a II. RFKMF FSZI diákok helyes 

válaszainak aránya – összehasonlítás 

(Forrás: Saját készítés) 

 

A növényismereti kérdések után a soron következő kérdés arra kérdez rá, milyen 

„kapcsolatban” áll a kitöltő személy az adott növénnyel: ismeri, megtalálható az otthonában, 

termeszti, alkalmazza is, vagy esetleg nem ismeri. Tíz növényhez kellett valamilyen 

„kapcsolatot” társítania a válaszadóknak. A válaszok eloszlását a 16. ábra mutatja be. 
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16. ábra. A gyógynövényekkel való " kapcsolat" a II.RFKMF és a II. RFKMF FSZI 

diákjainak körében 

(Forrás: Saját készítés) 

 

Ennél a kérdésnél összevetve a szalókai fiatalok (10. ábra) és a diákok válaszait (16. 

ábra),  megfigyelhetjük a galagonya esetében, hogy a diákok 23 % - a nem ismeri, míg a szalókai 

fiatalok 100%-a ismeri a növényt. A többi gyógynövény esetében számottevő különbség nem 

figyelhető meg, nagyjából ugyanabban az arányban nem ismerik a növényeket, csupán az 

változik valamilyen mértékben, hogy a kitöltő ismeri, ismeri és megtalálható nála vagy ismeri és 

használja is.   

Összességében a két kérdőívet összevetve elmondható, hogy a jelenleg is Szalókán élő 

fiatalok, akik a faluban szocializálódtak és szocializálódnak ma is, jobban ismerik a szív és 

érrendszerre ható gyógynövényeket. Valószínűleg ez annak tudható be, hogy ők nap, mint 

találkoznak ezek közül a növények közül számos fajjal, így tudniuk kell azok hatását, hogy 

mérgező – e, lehet – e esetleg hasznosítani. 
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2.A NÖVÉNYEK FELMÉRÉSE SZALÓKA TERÜLETÉN 

 

Szalóka település a megye alföldi részén helyezkedik el. Területén és a környező 

részein rét, legelő és ártéri erdő természetes társulások figyelhetők meg. A területet vizsgálva 

számos fa-, cserje- és gyomfajt is láthattam. Gazdag gyepszintjében olyan növényeket találtam, 

mint például a mezei cickafark (Achillea collina), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), mezei 

katáng (Cichorium intybus), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), közönséges bojtorján (Arctium 

lappa) és még sorolhatnám. Mivel ebben a munkában a szív és érrendszerre ható növényekkel 

foglalkoztam, így csak azokat fogom bemutatni. A botanikai leírást már a fentiekben 

elkészítettem róluk, ezért képek formájában ismertetem, melyek azok a szív és érrendszerre ható 

növények a település környékén, amelyeket megtaláltam (lásd: 3.számú melléklet). Ezeket 

táblázatba foglalva, szív és érrendszerre gyakorolt hatásuk szerint is bemutatom. 

Ugyan botanikai leírást nem készítettem az összes szív és érrendszerre hatónövényről, 

azokat igyekezte kiemelni, melyek gyakorlati alkalmazása napjainkban is fontos szerepet játszik 

a szív és érrendszeri betegségek kezelésében, megelőzésében. A leírt növények mellett azonban 

megtalálható több olyan növény is a településen, ami hatást gyakorol a szív és érrendszerre. 

Ilyenek például: kukorica, megy, cseresznye, kökény, fekete ribiszke, illatos ibolya, fekete eperfa 

stb. A táblázatba ezeket is belefoglaltam (4. táblázat). 
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4.táblázat 

Szalóka területén általam fellelt szív és érrendszerre ható gyógynövények 

Ssz. Növény neve (magyarul) Növény neve (latinul) Legfőbb hatása 

1. Nagy csalán Urtica dioica Vérnyomás csökkentő 

2. Kúszó kecskerágó Euonymus fortunei Kardiotonikum 

3. Májusi gyöngyvirág Convallaria majalis Szívműködést serkenti 

4. Fehér fagyöngy Viscum album Vérnyomás csökkentő 

5. Egybibés galagonya Crataegus monogyna Szíverősítő, nyugtató 

6. Fokhagyma Allium sativum Koleszterincsökkentő 

7. Gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanata Szívizom-összehúzó hatású 

8. Orvosi somkóró Melilotus officinalis Vénafal erősítő 

9. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum Véralvadásgátló 

10. Kukorica Zea mays Vércukorszint csökkentő 

11. Fekete ribiszke Ribes nigrum Vérnyomáscsökkentő 

12. Illatos ibolya Viola odorata Vérnyomás stabilizáló 

13. Fekete eperfa Morus nigra Vércukorszint csökkentő 

14. Meggy Cerasus vulgaris Szívműködés serkentő 

15. Cseresznye  Cerasus avium Szívműködés serkentő 

16. Kökény Prunus spinosa Vérnyomás csökkentő 

(Forrás: Saját készítés) 

A 4. táblázatban összefoglalt, Szalóka területén megtalálható szív és érrendszerre ható 

növényekről fotókat is készítettem, melyek az 3. számú mellékletben tekinthetők meg.
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3. A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEKNÉL HASZNÁLATOS 

GYÓGYNÖVÉNY ALAPÚ KÉSZÍTMÉNYEK 

 

3.1. Ukrajnai készítmények 

 

A készítmények között megtalálható:  

 szirup: Геровітал, Квайт 

 krém: Венотон,  

 tabletta: Веносмін, Кардіо саппорт плюс, Кардітаб ІСфіто, Валериана, Магнікор 

 csepp: Корвалол 

A szalókai lakosok körében készített felmérés eredményét áttekintve elmondható, hogy nem 

ismerik azokat a szív és érrendszerre ható készítmények, melyek jelenleg megtalálhatók a 

gyógyszertárakban és növényi alapúak, ugyanis csupán egy olyan készítmény van, melyet 

alkalmaznak, s melyet én is találtam a gyógyszertárakban, ez pedig a Valeriana tabletta.  

 

 Геровітал szirup 

Időskori szívpanaszok esetén, vashiányos vérszegénység és hipovitaminózis esetén 

alkalmazható, gyógynövény alapú készítmény. 

A készítmény összetevői: galagonya levél és virág kivonat, szúrós gyöngyajak kivonat, 

vas laktát, A-, D3-, B1-, B2-, B12-, E-, C-vitamin, nicotinamid, pantenol. (Betegtájékoztató) 

 

17. ábra. Геровітал szirup 

(Forrás: Saját kép) 

https://tabletki.ua/uk/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiRicO7h_XTAhUKhSwKHQ50BBEQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Finterchem.ua%2Fua%2Fdrugs%2Fkarditab&usg=AFQjCNGa_Idy_AaOMGZ2JD8xJsVMFpoBMg&sig2=wOLv_Lwzu4Arjs0DaWm3fQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB
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Венотон krém 

A készítmény a hajszálerek, visszeres megbetegedések kezelésére alkalmas. 

Vénatonizáló, érvédő, ödémacsökkentő, gyulladásgátló hatású.  

A készítmény összetevői: vadgesztenye kivonat, közönséges pagodafa kivonat, berkenye 

termésének kivonata, mogyoró levelének kivonatta,kecskeruta-kumarin tartalma, vérehulló 

fecskefű herba kivonat. (Betegtájékoztató) 

18. ábra. Венотон krém 

(Forrás: Saját kép) 

Веносмін tabletta 

 

A gyógyszer érvédő hatású, krónikus nyirok és vénás elégtelenség meglétekor 

alkalmazandó. Kapilláris-stabilizáló, bioflavonoid és diozmin komplex. Használják szerves és 

funkcionális krónikus vénás és nyirokedények rendellenes működése esetén az alsó végtagoknál, 

amely ödémás fájdalom, nehézláb érzés, éjszakai hidegrázás, megnyilvánulás formában 

jelentkezik.  

A készítmény összetevői: flavonoidok, diosmin, hesperidin. (Betegtájékoztató) 

19. ábra. Веносмін tabletta 

(Forrás: Saját kép) 

 

https://tabletki.ua/uk/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD/
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Квайт szirup 

A készítmény általános nyugtató hatású, szívidegesség kezelésére alkalmas. Sötétbarna 

színű alkoholos növényi kivonat.  

A gyógyszer összetevői:guaiphenesin, crataegi folium cum flore, lupuli flos, hyperici 

herba, melissae folium, passiflorae herba, 30%-os etanil. (Betegtájékoztató) 

 

20. ábra. Квайт szirup 

(Forrás: Saját kép) 

 

Кардіо саппорт плюс 

A készítményt, mint étrendkiegészítőt, vitamint is ajánlott használni. Gyógyítás céljából a 

szív ischaemiás betegségeinél, mint rehabilitációs kezelésként a szívinfarktusos betegeknél, mint 

utó kezelés,krónikus szívelégtelenség esetén. Arterioszklerózisos betegeknek, magas vérnyomás, 

klimaxos betegek szív panaszainak kezelésére, az időskori szívpanaszok kezelésére.  

Összetevői:taurin, trimetilglicin (céklából való kivonás útján), izoflavon komplex kivonat 

szójából és babokból, L-karnitin, magnézium oxid,(piros paprika kivonat) koenzim Q-10 és szőlő 

mag  extraktum.(Betegtájékoztató) 

 

21. ábra. Кардіо саппорт плюс 

(Forrás: Saját kép) 
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Корвалол cseppek 

A cseppek enyhe koszorúérgörcs kezelésére, zaklatott állapotok megszüntetésére, 

álmatlanságra, hipertónia korai stádiumában, tachicardia fellépésekor alkalmazhatók. 

A készítmény összetevői: mentha piperita, alfa bromisovalerian sav, enobarbitál. 

(Betegtájékoztató) 

22. ábra. Корвалол cseppek 

(Forrás: Saját kép) 

 

Кардітаб ІСфіто tabletta 

A készítménynyugtató, görcsoldó, értágító hatású szer. Segít csökkenteni az 

ingerlékenységet, a központi idegrendszerre nyugtató hatása van, és megkönnyíti az elalvást. 

Valeriana kivonat és etil-α-bromizovalerianovoyi savak fejtenek ki nyugtató és görcsoldó hatás. A 

borsmenta olaj találja reflex értágító és görcsoldó hatása van. 

A készítmény összetevői: valeriana kivonat, mentaolaj, kukoricakeményítő, magnézium-

sztearát, α-bromizovalerianovoyi, β-ciklodextrin, kroszkarmellóz-nátrium, kroszpovidon, 

vízmentes kolloid szilícium-dioxid,hipromellóz (hidroxi-propil-metilcellulóz), polietilén-glikol 

(makrogol), talkum, titán-dioxid (E 171), sárga vas-oxid (E 17). (Betegtájékoztató) 

 

Валериана tabletta 

A gyógyszer csökkenti az ingerlékenységet, szívidegességet. Nyugtató hatása lassú, 

de elég stabil. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiRicO7h_XTAhUKhSwKHQ50BBEQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Finterchem.ua%2Fua%2Fdrugs%2Fkarditab&usg=AFQjCNGa_Idy_AaOMGZ2JD8xJsVMFpoBMg&sig2=wOLv_Lwzu4Arjs0DaWm3fQ
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A készítmény összetevői: valeriána kivonat, mikrokristályos cellulóz,  laktóz-

monohidrát,  kopovidon,  vízmentes kolloid szilícium-dioxid,  magnézium-sztearát, polivinil-

alkohol,  polietilén-glikol (makrogol),  titán-dioxid (E 171), talkum. (Betegtájékoztató) 

 

 

23. ábra. Валериана tabletta 

(Forrás: Saját kép) 

 

Магнікор 

A készítmény antitrombotikus szer, akut és krónikus ischaemiás szívbetegség 

kezelésében alkalmazzák. 

A készítmény összetevői: acetil-szalicilsav, magnézium-hidroxid, 

kukoricakeményítő, mikrokristályos cellulóz, burgonyakeményítő, magnézium-sztearát. 

(Betegtájékoztató) 

 

 

3.2.Magyarországon forgalomba levő készítmények 

 

A magyarországi gyógyszerpiacon megtalálhatóak: tabletták (Digimerck minor, Digoxin, 

BioCo Fokhagyma-Galagonya-Ginkgo Biloba, BIONIT csalán), cseppek (CARVASCULINI, 

Bioextra Crategus), oldat (Crategil), tinktúra (DR.MILESZ fagyöngy-galagonya) és 

teakeverék (Herbária Mecsek filteres érelmeszesedés elleni teakeverék) 
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Digimerck minor tabletta 

A Digimerck minor 0,07 mg tabletta digitoxin nevű hatóanyagot tartalmaz és az ún. 

szívglikozidok gyógyszerek csoportjába tartozik. A digitoxin hatására lassul a szív működése, 

miközben az egyre nagyobb erővel működik. 

A készítmény hatóanyaga 0,07 mg digitoxin tablettánként: kolloid szilícium-dioxid, 

magnézium-sztearát, C típusú karboximetil-keményitő-nátrium, hipromellóz (2910/15), 

szacharóz, talkum, kukoricakeményítő, laktóz-monohidrát. (Betegtájékoztató) 

 

 

24. ábra. Digimerck minor 0,07 mg tabletta 

(Forrás: Saját kép) 

Crategil oldat 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. Kedvezően hat a 

szívműködésre és a vérkeringésre Javítja a szívizomzat oxigénellátását, késlelteti az időskori 

szívpanaszok kialakulását. 

Összetétel: galagonya virágos ágvége, galagonya termés, fekete ribizli levél és 

citromfű kivonatok, magnézium, káliumsók, C-vitamin. Alkoholos kivonat. 

(Betegtájékoztató) 

 

CARVASCULINI belsőleg oldatos cseppek 

A Carvasculini belsőleges oldatos cseppek a szív- és érrendszer megbetegedésének 

kisegítő kezelésére, idegi eredetű keringési panaszok tüneteinek enyhítésére alkalmazható. 

Vörösesbarna színű, tiszta, átlátszó, enyhén aromás illatú, etanolos folyadék. 

Összetétele: hársfa virágzat, szúrós gyöngyajak virágos hajtása, cseresznye és meggy 

terméskocsány, vadgesztenye levél, galagonya termés. (Betegtájékoztató) 

http://www.novenyigyogyszer.hu/gyogynoveny/vadgesztenye
http://www.novenyigyogyszer.hu/gyogynoveny/galagonya


 

55 

 

BIONIT csalán tabletta 

Gyógyszernek nem minősülő étrendkiegészítő készítmény. Rheuma, köszvény, 

cukorbaj, vízkor, csalánkiütés, hólyaghurut, vesehomok ellen jól alkalmazható. Vértisztító, 

általános erősítő, vérszegénységnek hatásos ellenszere. 

Összetétele: csalánlevél granulátum (25%), szőlőcukor, hordozók.(Betegtájékoztató) 

 

 

25. ábra. BIONIT csalán tabletta 

(Forrás: Saját kép) 

 

 

Bioextra Crategus cseppek 

A készítmény hatóanyagai hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri problémák 

kezeléséhez, az érelmeszesedés megelőzéséhez, a vérnyomás csökkentéséhez. Szívműködés 

segítő, koronáriák vérellátását javító, szívritmus zavart kiegyenlítő, szívizom anyagcserét 

javító, vérnyomás csökkentő, érelmeszesedést lassító, enyhe vízhajtó, enyhe nyugtató. 

Összetétele: oligomér procianidin, flavonoidok (vitexin, rutin, hiperozid), alifás 

aminok, triterpénsavak.(Betegtájékoztató) 

 

BioCo Fokhagyma-Galagonya-Ginkgo Biloba tabletta 

A galagonya szíverősítő és nyugtató hatásokkal rendelkezik. Hozzájárulhat a 

koszorúér elmeszesedése és szívizom gyengeség kezeléséhez. A Ginkgo Biloba javíthatja a 

szellemi képességet, pozitívan befolyásolhatja a memóriát, a kedélyállapotot, segíthet 

megőrizni a lelki egyensúlyt. Optimalizálhatja a keringést és a véráramlást. 
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Összetétele: fokhagyma kivonat, galagonya kivonat, Ginkgo biloba kivonat 

tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz); maltodextrin; L-aszkorbinsav; fényező anyag 

(sztearinsav); csomósodást gátlók (talkum, szilícium-dioxid).(Betegtájékoztató) 

 

DR.MILESZ fagyöngy-galagonya tinktúra 

A Dr. Milesz Fagyöngy-galagonya tinktúra enyhítőleg hat az ideges eredetű és 

időskori szívpanaszokra és javítja a keringést. Étrend-kiegészítő készítmény szívpanaszokra, 

melynek hatását népgyógyászati tapasztalatok is igazolják. 

Összetétel: fehér fagyöngy leveles hajtásának és galagonya virágos hajtásvégének 

alkoholos kivonata.(Betegtájékoztató) 

 

26. ábra. DR.MILESZ fagyöngy-galagonya tinktúra 

(Forrás: Saját kép) 

 

Digoxin-Richter tabletta 

A Digoxin-Richter tabletta hatóanyaga a digoxin, ami a szívglikozidoknak nevezett 

gyógyszercsoportba tartozik. A Digoxin-Richter tabletta a szív működését segítő gyógyszer, 

amit elsősorban szívelégtelenség, illetve bizonyos ritmuszavarok kezelésére alkalmaznak. 

Összetétele: vízmentes kolloid szilícium dioxid, magnézium-sztearát, zselatin, 

talkum, kukoricakeményítő, laktóz-monohidrát. (Betegtájékoztató) 

27. ábra. Digoxin-Richter tabletta 

(Forrás: Saját kép) 
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Herbária Mecsek filteres érelmeszesedés elleni teakeverék 

 

Magas vérnyomás és érelmeszesedés kialakulásának megelőzésére, illetve enyhe 

időskori szív- és keringési panaszokban a gyógyszeres kezelés kiegészítésére alkalmazható 

teakeverék. Javítja a szív működésének hatásfokát, enyhe vízhajtó hatásánál fogva 

tehermentesíti a keringési rendszert. 

Összetétele: feketeribizli-levél, galagonya virágos hajtásvég, szúrós gyöngyajak, 

útifűlevél, borsosmenta-levél, fehér fagyöngy. (Betegtájékoztató) 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A szakdolgozatom elkészítésének már a téma felépítése során is alapvetően több 

célja volt: szakirodalom alapján összegyűjteni azokat a növényeket, melyek a bennük lévő 

hatóanyagaik révén hatással vannak a szív és érrendszerre, azok betegségeire; ezek alapján 

bemutatni olyan gyógytermékeket, melyek alapjául a munkában említett növények 

hatóanyagai szolgálnak. Továbbá Szalóka településen és annak környékén felmérni, hogy 

megtalálhatók-e ezek a gyógynövények a terület flórájában, valamint a lakosok körében 

felmérni, mennyire ismerik a szív és érrendszerre ható gyógynövényeket. 

Munkám első felében szakirodalom alapján bemutattam Szalóka községet, majd a 

szív és érrendszer főbb betegségeit ismertettem és statisztikai halálozási adatok alapján 

bemutattam, miért és mennyire fontos odafigyelnünk szívünk, érrendszerünk egészségére. Ezt 

követően szakirodalom alapján kiemeltem tíz-tíz gyógynövényt, melyek a cardiovascularis 

rendszerre is hatással vannak, s ezekről botanikai leírást készítettem. Ezek közül tíz növény 

szívglikozidot tartalmaz, tíz pedig nem. A következő részben Szalóka településen a falu 

fiatalabb és idősebb korosztálya körében egy kérdőíves felmérést végeztem, melyben arra 

kerestem a választ, mennyire ismerik a szív és érrendszerre ható gyógynövényeket, 

használják-e azokat, vagy a belőlük készült termékeket, s ha használják, milyen formában. A 

felmérésből származó adatokat ezután összevetettem egy másik felmérés adataival, melyet a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet diákjai körében végeztem el ugyanabban a témában. 

Ez idő alatt többször, több évszakban bejártam a falu határát, növények felmérése céljából. Az 

utolsó részben bemutattam, milyen gyógytermékek vannak jelenleg forgalomban a 

magyarországi, illetve az ukrajnai gyógyszerpiacon, melyek a leírt növények hatóanyagait 

tartalmazzák és pozitív hatást fejtenek ki a szív és érrendszerre, annak megbetegedéseire.  

A szakdolgozatom készítése során vizsgált statisztikai adatok alapján elmondható, 

hogy nem csak Ukrajnában és Magyarországon, hanem a világon szinte minden országban 

vezető halálozás a cardiovascularis rendszer megbetegedéseiből származó elhalálozás. Ebből 

kifolyólag napjainkban is aktuális, fontos kérdés ezeknek a betegségeknek a kezelése, de 

legfőképp megelőzése.  

A kérdőíves lakossági felmérés eredményeiből, melyet két korosztályon végeztem el: 

a fiatalok (15-25 év) és az idősek (65+ év), jól leolvasható, hogy az idősebb korosztály 

nagyobb ismerettel rendelkezik az őt körülvevő növényekről, illetve gyakrabban használja 

ezeket a növényeket, mint a fiatalok. Kiderült az is, hogy a szalókai lakosok többsége ismeri 



 

59 

 

az őt körülvevő növényeket, tisztában van annak szervezetre gyakorolt hatásaival. A 

megkérdezettek közül mindenki szokott gyógynövény alapú termékeket vásárolni, a 

válaszadók közel fele otthon is készít a növényekből teát, főzetet, lekvárt gyógyító-megelőző 

célra.  

A szalókai fiatalok és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a 

Felsőfokú Szakképzési Intézet diákjainak válaszait összevetve elmondható, hogy a jelenleg is 

faluban élő szalókai fiatalok jobban ismerik az őket körülvevő növényeket, mint a 

megkérdezett diákok.  

A terület vizsgálata, feltérképezése alatt a húsz fajta korábban leírt növény közül 

kilenc fajt sikerült megtalálni, melyek a következők: nagy csalán, kúszó kecskerágó, májusi 

gyöngyvirág, fehér fagyöngy, egybibés galagonya, fokhagyma, gyapjas gyűszűvirág, orvosi 

somkóró, vadgesztenye. A kiválasztott növényeken kívül pedig még több szív és érrendszerre 

ható növény megtalálható a településen, melyek a következők: kukorica, fekete ribiszke, 

fekete eperfa, cseresznye, meggy, illatos ibolya és kökény. 

A kutatott növényekből számos gyógytermék megtalálható, mind a magyar-, mind 

pedig az ukrán gyógyszerpiacon, melyek között vannak tabletták, cseppek, oldatok, krémek, 

tinktúrák.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Мета даної дипломної роботи зібрати відомості про такі рослини,  які мають 

вплив на серцево судинні захворювання; на основі цих даних зібрати такі лікарські 

засоби, які містять компоненти зібраних рослин; дослідити, які із цих лікарських 

рослини ростуть на території села Соловки. 

 У першій частині даної роботи коротко представлено життя і побут села 

Соловки, також розкрито коротку історію методів народного лікування, дається опис 

найважливіших серцево-судинних захворювань на основі статистичних даних. На 

основі використаної літератури, було визначено рослини, які мають вплив на серцево-

судинну систему, зроблено ботанічний опис цих рослин. З обраних двадцяти рослин, 

десять містить серцеві глікозиди, в дев’яти рослин вони відсутні.  

У другій частині дипломної роботи визначено, які рослинні ліки 

використовуються на основі описаних рослин в Угорщині і які в Україні, які мають 

позитивний вплив на серцево- судинні захворювання. Після опису рослин та рослинних 

ліків, зроблено дослідження на території села Соловка.  

На першому етапі було проведено анкетування серед мешканців села. Мета 

анкетування передбачає визначити рівень обізнанності мешканців села, визначення 

рослин, які застосовують для лікування серцево-судинних захворювань, і 

використовують їх або лікарські препарати які виготовлені на основі їх компонентів, 

якщо використовують їх, то в якій формі.  

На другому етапі – проведено інтерв’ю з старшими мешканцями села, визначено 

народні лікарські методи, які вони використовували при серцево-судинних 

захворюваннях. Також проведено дослідження у різні пори року за лікарськими 

рослинами на території  даного села. 

 При написанні даної роботи, на основі статистичних даних, підтверджено 

інформацію про те, в Україні та Угорщині, найвищі показники смертності із-за серцево-

судинних захворювань. На основі цих даних можемо зазначити, що дана тема актульна 

і сьогодні. Результати анкетних даних виявили, що мешканці села добре ознайомлені з 

рослинними ліками, які застосовують при серцево-судинних захворюваннях, а також 

для запобігання таких захворювань. Сільська громада використовує рослинні ліки у 

різних формах, виготовляють з цих рослин чаї, настої,  варення з даних лікарських 

рослин із метою запобігання серцево-судинних захворювань. Із двадцяти описаних 

лікарських рослин, що ростуть на території села Соловка, вдалося знайти дев’ять різних 
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видів рослин: кропива дводомна, бруслина, конвалія звичайна, омела біла, глід 

одноматочковий, дикий часник, наперстянка шерстяна, буркун лікарський, гіркокаштан 

звичайний. 
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MELLÉKLET 

1. sz. melléklet: GYÓGYNÖVÉNYEK ISMERETE – kérdőív 

1. Az Ön kora: 

o 15-25 év     

o 60 + 

2. Az Ön neme: 

o Nő 

o Férfi 

3. Jelenleg Ön Szalókán él? 

o Igen 

o Nem 

4. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége: 

o Általános iskola 

o Középiskola (gimnázium, szakközép, szakiskola) 

o Főiskola/Egyetem 

5. Ismeri-e Ön az alábbi növényeket? 

  

Galagonya Igen Nem 

Fehér fagyöngy Igen Nem 

Tavaszi hérics Igen Nem 

Mezei szarkaláb Igen Nem 

Gyűszűvirág Igen Nem 

Májusi gyöngyvirág Igen Nem 

Orvosi somkóró Igen Nem 

Mezei szarkaláb Igen Nem 

Vadgesztenye Igen Nem 

Szúrós gyöngyajak Igen Nem 

 

6. Kérem adja meg a képeken látható növények nevét! 
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(Forrás: internet) 
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(Forrás: internet) 

 

 

(Forrás: internet) 
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(Forrás: internet) 

 

 

(Forrás: internet) 

 

7. Milyen „kapcsolatban” áll Ön a növényekkel? 

Növény Ismerem Ismerem, megtalálható az 

udvaromon/kertemben 

Ismerem, 

használom 

Nem 

ismerem 

Tavaszi  

hérics 
    

Gyapjas 

gyűszűvirág 
    

Májusi 

gyöngyvirág 
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Fekete  

ribiszke 
    

Galagonya 

 
    

Orvosi 

somkóró 
    

Fehér 

fagyöngy 
    

Macskagyökér 

 
    

Szúrós 

gyöngyajak 
    

Nagy  

csalán 
    

Fokhagyma 

 
    

 

8. Van-e Önnek szív vagy érrendszeri megbetegedése/problémája? Ha igen, 

micsoda? 

 

 

 

9. Szed-e Ön emiatt valamilyen gyógyszert/étrend-kiegészítőt vagy vitamint? 

◊ Igen 

◊ Nem 

10. Ha igen, melyek ezek? 

 

 

11. A korábban kérdezett növények közül használja-e Ön valamelyiket 

népgyógyászat szerint valamilyen gyógyító/megelőző célra? Ha igen, melyek 

ezek? 

 

 

12. Hogyan használja ezeket a növényeket? 

 

 

13. Szokott-e gyógynövényt tartalmazó terméket vásárolni? 

  



 

72 

 

2. számú melléklet: Felmérés a II. RFKMF és a II.RFKMF FSZI hallgatói/diákjai 

körében 

1. Az Ön neme?  

o Férfi 

o Nő 

2. Az Ön lakóhelye? 

o Falu 

o Város 

o  

II. RFKMF és a II. RFKMF FSZI diákjainak válasza a kérdőív 1. és 2. kérdésére 

(Forrás: Saját készítés) 

3. Az Ön életkora:  

o 25  

o 24  

o 23   

o 22   

o 21   

o 20   

o 19   

o 18   

o 17   

o 16   

o 15  

A kérdőív kitöltőinek korcsoport szerinti megoszlása 

(Forrás: Saját készítés) 

21 fő; 

21% 

79 fő; 

 79% 

1. Az Ön neme? 

Férfi Nő

80 fő; 

80% 

20 fő; 

20% 

2. Az Ön lakóhelye? 

Falu Város

15 év 

8% 
16 év 

13% 

17 év 

15% 

 18 év 

13% 

19 év 

10% 

20 év 

7% 

 21 év 

10% 

22 év 

7% 

23 év 

5% 

24 év 

7% 

25 év 

5% 

3. Az Ön kora? 
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4. Jelenleg Ön a II.RFKMF vagy a II.RFKMF FSZI tanulója/hallgatója?  

o II.RFKMF 

o II.RFKMF FSZI 

Itt a válaszadók 56 %-a a Főiskola hallgatója (ami 56 főt jelent), 44 %-a pedig a Felsőfokú 

Szakképzési Intézet diákja. 

 

5. Ha a II.RFKMF FSZI tanulója, melyik évfolyamra jár? 

o 1. évf.  

o 2. évf.  

o 3. évf.  

o 4. évf.  

6. Ha a II.RFKMF hallgatója, melyik évfolyamra jár? 

o 1. évf.  

o 2. évf.  

o 3. évf.  

o 4. évf.  

o 5. évf.  

o 6. évf.  

 

A válaszadók évfolyam szerinti megoszlása 

(Forrás: Saját készítés) 

 

7. Jelenleg Ön melyik szakon folytatja tanulmányait? 

o Alkalmazott matematika (FSZI)  

o Óvodapedagógia (FSZI)  

o Szociálpedagógia (FSZI)  

o Turisztika (FSZI)  

o Könyvvitel (FSZI)  

o Biológia BSc  

o Matematika BSc  

o Filológia (Magyar-,Angol-,Ukrán nyelv és irodalom BSc)  

o Történelem BSc  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf.

F
ő

 

Jelenleg Ön melyik évfolyamra jár? 



 

74 

 

o Földrajz BSc   

o Kémia BSc  

o Óvodapedagógia BSc    

o Tanítói BSc  

o Turizmus BSc   

o Számvitel- és adóügy BSc  

o Nem Biológia vagy Kémia MSc  

o Biológia vagy Kémia MSc  

 

 
A válaszok megoszlása aszerint, hogy a kitöltő jelenleg milyen szakon folytatja 

tanulmányait 

(Forrás: Saját készítés) 

(A kérdőív további kérdéseinek válaszai az EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS fejezet 1.2. 

részében van ismertetve.) 

8. Ismeri-e Ön az alábbi növényeket?  

Növény neve Igen Nem  

Galagonya   

Fehér fagyöngy   

Tavaszi hérics 
  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Alkalmazott matematika(FSZI)

Óvodapedagógia (FSZI)

Szociálpedagógia (FSZI)

Turisztika (FSZI)

Könyvvitel (FSZI)

Biológia BSc

Matematika BSc

Filológia BSc

Történelem BSc

Földrajz BSc

Kémia Bsc

Óvodapedagógia BSc

Tanítói BSc

Turizmus BSc

Számvitel és adóügy BSc

Nem Biológia vagy Kémia MSc

Biológia vagy Kémia Msc

Jelenleg Ön milyen szakon folytatja  tanulmányait? 
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Mezei szarkaláb 
  

Gyűszűvirág 
  

Májusi gyöngyvirág 
  

Orvosi somkóró 
  

Nagy csalán 
  

Vadgesztenye 
  

Szúrós gyöngyajak 
  

 

9. Kérem adja meg a képeken látható növények neveit! 

A növények megegyeznek az 1. sz. mellékletben található kérdőív 6. kérdésének 

növényeivel. 

10. Kérem jelölje be, milyen "kapcsolatban" áll az alábbi növényekkel! 

Növény Ismerem Ismerem, megtalálható az 

udvaromon/kertemben 

Ismerem, 

használom 

Nem 

ismerem 

Tavaszi  

hérics 
    

Gyapjas 

gyűszűvirág 
    

Májusi 

gyöngyvirág 
    

Fekete  

ribiszke 
    

Galagonya 

 
    

Orvosi 

somkóró 
    

Fehér 

fagyöngy 
    

Macskagyökér 

 
    

Szúrós 

gyöngyajak 
    

Nagy  

csalán 
    

Fokhagyma 

 
    

 

11. Van-e Önnek szív- vagy érrendszeri megbetegedése/problémája? Ha igen, micsoda? 
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92 % - a a válaszadóknak nemmel felelt, 1 kitöltőnek mitrális polapszusa, 1 

kitöltőnek alacsony vérnyomása, 2 kitöltőnek synus tachicardiája és 4 kitöltőnek 

szívritmuszavara van.  

12. Szed-e Ön emiatt valamilyen gyógyszert/étrend-kiegészítőt vagy vitamint? 

Nem – 85; Igen – 15 

13. Melyek ezek? 

Omega 3 (6), Гастро Норм (1) , kálcium (3), C-vitamin (5), magnézium(8), 

áfonyakivonat(2), ginzeng-kivonat (3). 

14. A korábban kérdezett növények közül használja-e Ön valamelyiket népgyógyászat 

szerint valamilyen gyógyító/megelőző célra? 

o Igen - 72 

o Nem - 28 

15. Ha igennel válaszolt, kérem írja le melyik növényt/növényeket! 

Fokhagyma (62), galagonya (30), fekete ribiszke (14), macskagyökér (10). 

16. Hogyan használja ezeket a növényeket?  

Tea (71), szörp (30), megeszem (10).  

17. Szokott-e gyógynövényt tartalmazó terméket vásárolni? 

o Igen - 88 

o Nem - 12 
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3. számú melléklet: Szalóka területén megtalált szív és érrendszerre ható gyógynövények 

 

Nagy csalán - Urtica dioica 

(Forrás: Saját kép) 

 

Kúszó kecskerágó - Euonymus fortunei 

(Forrás: Saját kép)

 
Májusi gyöngyvirág - Convallaria majalis 

(Forrás: Saját kép) 

 
Fehér fagyöngy - Viscum album 

 (Forrás: Saját kép)
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Egybibés galagonya - Crataegus 

monogyna 

 (Forrás: Saját kép) 

 

Fokhagyma- Allium sativum 

(Forrás: Saját kép)

 

Gyapjas gyűszűvirág - Digitalis lanata 

 (Forrás: Saját kép) 

 

 
Orvosi somkóró - Melilotus officinalis 

 (Forrás: Saját kép)
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Vadgesztenye - Aesculus hippocastanum 

(Forrás: Saját kép) 

 

Orvosi macskagyökér - Valeriana 

officinalis 

(Forrás: Saját kép) 
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4. számú melléklet: Idegen szavak és kifejezések jegyzéke 

Angina pectoris – koszorúér betegség 

Apex cordis – szívcsúcs 

Cardiomyopathia –szívizom megbetegedés 

Cardiovasculairs – szív és érrendszeri 

Cor – szív 

Coronaria – kozorúér 

Endocardium – a szív belső rétege 

Epicardium – a szív külső rétege 

Hypertonia – magas vérnyomás 

Hypotonia – alacsony vérnyomás 

Mediastinum – gátor 

Myocardium – szívizom  

Pericardium – szívburok  

Pericarditis –szívburokgyulladás 

Septum cordis – szívsövény  

Tachycardia – megszokottnál gyakoribb szívverés 

Tunica adventitia – érfal külső rétege  

Tunica intima – érfal belső rétege 

Tunica media – érfal középső rétege 
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
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