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Dr. Böszörményi Andrea Ph. D.
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Program
Intézetünk szívesen fogadta a Kutatók Éjszakáján megjelenteket. Első előadóként Dr. 
habil.  Blázovics  Anna  D.Sc.  az  Intézet  igazgatója  tartott  összefoglaló  előadást  a 
farmakognózia  új  irányzatairól.  Bemutatta  a  TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008 
támogatásával  készült  új e-tankönyvet,  mely éppen a hetekben készült  el  Prof.  Dr. 
Szőke  Éva  D.Sc.  szerkesztésével  és  a  Farmakognóziai  Intézet  munkatársainak 
közreműködésével.
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Ph.Hg. VIII.-ban hivatalos új drog

Gyógynövények/drogok képanyaga
180 növényfaj  és 500 kép (1000 fotó )

Az egyes tananyagrészek ismereteinek 
interaktív feldolgozása során, az e-
könyv technikai és didaktikai előnyeit 
kihasználva, fokozottabb lehetőség 
nyílik a "Problem Based Learning" 
módszer alkalmazására.

Kézirat terjedelme: 975 oldal
Ábrák száma : 500 ábra/1500 képlet
Táblázatok száma: 50 
Fotók száma: 1000
(480 kép 180 növényfaj)
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Althaeae folium pulvis

Verbasci flos pulvis

Drogok mikroszkópos azonosítása:  
a porított drogok vizsgálata és  szövettana 

Reményünk szerint - az elektronikus könyv 
előnyeit kiaknázva - a jövőben lehetőségünk 
lesz a tananyag folyamatos bővítésére és 
frissítésére, mindenkor szem előtt tartva a 
VIII. Magyar Gyógyszerkönyv bővülését és 
Európai Unió új elvárásait is. 

Fűszernövények

Az Apiaceae család néhány 
jelentősebb fűszere

Az elektronikus tananyag szorosan illeszkedik a gyakorlati ismereteket nyújtó
Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata. c. papíralapú
könyvünkhöz.

néhány oldal a könyvből   



    
A gyógynövénykutatás újabb trendjei

A vendégek nagy érdeklődéssel hallgatták, hogy 2003-óta a kínaiak az évezredek 
alatt felhalmozódott hatalmas farmakognóziai ismeretanyagot korszerű számítógépes 
programokkal dolgozzák fel. 

A struktúrált adatbázis felépítése az összegyűlt könyvekből, kéziratokból és egyéb 
publikációkból történik.  A fő adatbázis  négy pillére: a növényi adatbázis,  a recept-
adatbázis, a betegség-adatbázis és a növénykémiai adatbázis. 
A korszerű molekuláris biológiai kutatásokat megismerve a kínaiak törekvése az, hogy 
minél  jobban  közelítsék  a  tradicionális  kínai  gyógyászat  ismereteit  a  MEDLINE 
adatbázisában  fellelhető  ismeretekhez,  felderítsék  a  Yin  és  Yang  filozófia  szerinti 
betegségek kapcsolatát a nyugati orvostudomány új eredményeivel. Az emberi genom 
megfejtése  kapcsán  összefüggéseket  találjanak  a  tradicionális  kínai  fitoterápia,  a 
betegségek és a gének között. Felismerjék a gyógynövények, gyógyszerkészítmények 
hatóanyagainak szerepét a gének és a betegségek kapcsolatában. 

Különösen  nagy  volt  az  érdeklődés  a  molekuláris  biológia  eredmények 
bemutatása  alatt  is,  amikor  a  növényi  eredetű  biológiailag  aktív  hatóanyagok 
kutatásáról volt szó a rákterápiában.
Új  megvilágításba  került  az  antioxidáns-kutatás  is  az  alábbi  összefoglaló  ábra 
magyarázatakor.

Szignáltranszdukció és redox-homeosztázis



Dr. habil. Blázovics Anna Ph.D. D.Sc. 
és a hallagtóság az Intézet könyvtárában



a program folytatása a dolgozószobában

Szó esett a homeopátiáról, a félreértésekről, a Semmelweis Egyetem állásfoglalásáról, 
és placebo hatásról.



A Kutatók Éjszakáján  Vendégeink megismerkedhettek a legnépszerűbb hazai és kínai 
gyógynövény-készítményekkel, a bennük található hatóanyagokkal és mellékhatásaikkal. 

Nagy  sikere  volt  a  növények  mikroszkópos  vizsgálatának,  és  az  analitikai 
bemutatónak.  Megmutattuk  az  Intézet  laboratóriumait  és  ismertettük  kutatási 
tevékenységünket.

                  

Szuperkritikus extrakció (SFE-HPLC)                               LC/MS

GC / MS



Fitokémiai és morfológiai laboratóriumi vizsgálatok

A kutatók éjszakáján a kíváncsi  jelentkezők többsége  meg is  jelent  laborunkban.  Az 
érdeklődők  között  volt  gimnazista  és  egyetemi  hallgató,  sőt  egy  általános  iskolás 
fiatalember az édesanyjával.

A  program  első  felében  a  résztvevők  megismerkedtek  a  hazai  forgalomban 
kapható  növényi  gyógyszerekkel  és  a  bennük  megtalálható  gyógynövényekkel.  Ezen 
növényeket nem csak makroszkóposan, hanem mikroszkóp segítségével közelebbről  is 
megvizsgálhatták,  majd  hatóanyagaikat  közösen  vonhatták  ki,  állíthatták  elő  az 
előadóval. 

Legnagyobb sikere a látványos és  igencsak ” illatos”  illóolaj  desztillációnak volt, 
annál is inkább, mert a készterméket haza is vihették.

Dr. Balázs Andrea Ph.D.
és vendégei a kémiai laboratóriumban



TÁMOP - 4.1.1. A-10/2/KMR pályázat támogatásával felújított mikroszkóp-parkkal 
lehetőség nyílt a növényi szövetek tanulmányozására a laboratóriumi bemutatón

nagy volt az érdeklődés



 
…….végül a frakció is elkészült



A tömegspektrometriás laboratóriumokban folyó kutatások bemutatása

Először  az  illékony  vegyületek  vizsgálatára  alkalmas  GC-MS  módszerrel 
ismerkedhettek  meg a  látogatók.  Egy gyakorlati  példával  illusztráltuk  az  emberi  orr 
számára  egyformának  tűnő  illatok  megkülönböztetésére  alkalmas  gázkromatográfiás 
módszereket.  Az  érdeklődők  megszagolhattak  frissen  desztillált  és  kereskedelmi 
levendula illóolajat, majd összehasonlíthatták a szárított levendulavirág illatával. Miután 
nem éreztek  különbséget,  bemutattuk  a  folyadékinjektált  illóolaj  és  a  szárított  virág 
SPME  (szilárd  fázisú  mikroextraktum)  kromatogramjain  látható  jellemző 
különbségeket.

Az érdeklődők megtekinthették  a  folyadékkromatográfiás  készülékkel  kapcsolt 
hármas kvadrupól tömegspektrométerünket (LC-MS/MS) működés közben. A készülék 
fontosabb  egységeinek  és  működési  elvének  rövid  ismertetése  után  sor  került  egy 
antocianinokat  tartalmazó  minta  összetételének  a  vizsgálatára.  A  vendégek  nyomon 
követhették,  hogyan  történik  a  készülék  programozása,  a  minta  injektálása,  a  teljes 
ionkromatogram felvétele, és a tömegspektrumok lekérdezése.

A  továbbiakban  PowerPoint  előadás  hangozott  el  a  készülék  működésével 
kapcsolatos  elméleti  és  gyakorlati  kérdésekről  (eletroporklasztásos  ionizáció,  hármas 
kvadrupól tömeganalizátor felépítése és működése, tandem tömegspektrometria). 

Végezetül  vendégeink  a  tömegspektrum  fejtés  rejtelmeibe  is  bepillantást 
nyerhettek: tömegspektrometriás munkáink közül a kék árpa antocián spektrumának és 
az  indián  dohány  (Lobelia  inflata)  alkaloid  összetételének  vizsgálata  során  elért 
eredményeinket mutattuk be.

Dr. Böszörményi Andrea Ph.D.



Dr. Böszörményi Andrea Ph.D. és Dr. Kursinszki László Ph.D.
bemutató előadását  nemcsak a felnőttek, hanem egy kisfiú is feszült figyelemmel 

hallgatta

kérdések özöne és a válaszok





A Farmakognóziai Intézet munkatársai köszönik a lehetőséget, hogy 
bemutathatták intézetüket, kutatási témáikat, beszélhettek terveikről az 

elkészült új e-tankönyvről és a fejlesztésekről.


