
Fitoterápia vizsgakérdések 
 
1. Mi jellemzi a tradicionális gyógyászatot, mi a „Yang” „Yin” és „Qi”? 
 
2. Az európai gyógyászat kialakulása (a kialakulásában szerepet játszó földrajzi régiók és 
fontosabb személyek) 
 
3. Melyek a növekvő gyógynövény felhasználás pszichés indokai? 
 
4. Melyek a növekvő gyógynövény felhasználás racionális indokai? 
 
5. Mit jelent a gyógynövény fogalom racionális értelemben és milyen előíratok definiálják 
azt? 
 
6. A drog fogalma és kategóriái. 
 
7. Hogyan képezzük a gyógynövény drogok latin nevét? 
 
8. Soroljon fel a növény különböző részeiből származó10 eltérő drognevet. 
 
9. A fitoterápia milyen négy hatóanyag tartalmi definíciót használ? 
 
10. Milyen metodikai csoportokba sorolhatók a farmakológiai vizsgálatok ? 
 
11. Az LD50 és ED50 definíciója? 
 
12. Mit jelent a dózis-hatás kölcsönkapcsolat és hogyan jellemzik ezt a farmakológiai 
vizsgálatokban? 
 
13. Mit értünk hatékonyság, biztonság és minőség alatt és milyen mutatókkal jellemezhetők? 
 
14. Mit jelent a GAP, GCP, GMP és GLP? 
 
15. Melyek azok a fontosabb felhasználási módok („terápiás” területek) amelyekben 
gyógynövényeket alkalmaznak? 
 
16. Mi a balneológia és mely két fő irányzatát ismeri (példákkal) 
 
17. Milyen potenciázási módszereket alkalmaz a homeopátia? 
 
18. Soroljon fel a homeopátiában alkalmazott néhány fajt és annak homeopátiás indoklását 
 
19. Az aromaterápia alkalmazásának korlátai és három fő irányzata. 
 
20. A „Gyógyhatású termékek” és azok kategóriái. 
 
21. Soroljon fel 10, gyógyszeriparban felhasznált, izolált hatóanyagot. 
 
 
 



 
22. A „Tradicionális növényi gyógyszer-kategória” főbb jellemzői 
 
23. Az étrend-kiegészítő kategória és főbb jellemzői 
 
24. Fájdalomcsillapításra (analgetikum) felhasználható növények és hatóanyagaik 
 
25. Szellemi tevékenységet befolyásoló növények és hatóanyagaik 
 
26.  Vegetatív idegrendszerre ható növények és hatóanyagaik 
 
27. Soroljon fel 5 nyugtató hatású növényfajt és a hatásért felelős főbb hatóanyagaikat 
 
28. Soroljon fel 3 szívglikozidot tartalmazó fajt és hatóanyagaikat 
 
29. Soroljon fel 4 nem szívglikozidos szív és érrendszerre ható növényfajt és hatóanyagaikat 
 
30. A légzőszervi megbetegedések kezelésében felhasznált növények 4 fő hatóanyagcsoportja 
egy-egy növényi példával 
 
31. Soroljon fel 5 cseranyagot tartalmazó növényfajt  
 
32. Soroljon fel 5 keserű anyagot tartalmazó növényfajt  
 
33. Soroljon fel 4 laxatív hatású növényfajt és hatóanyagaikat 
 
34. Soroljon fel 4 vizelethajtó hatású növényfajt és hatóanyagaikat 
 
35. Soroljon fel 3 immunrendszerre ható növényfajt és hatóanyagaikat 
 
36. Állítson össze egy 5 komponensű nyugtató hatású készítményt és indokolja (növényfajok, 
hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
37. Állítson össze egy 5 komponensű szívre ható készítményt és indokolja (növényfajok, 
hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
38. Állítson össze egy 5 komponensű légző szervrendszerre ható készítményt és indokolja 
(növényfajok, hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
39. Állítson össze egy 5 komponensű emésztést serkentő készítményt és indokolja 
(növényfajok, hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
40. Állítson össze egy 5 komponensű vízhajtó készítményt és indokolja (növényfajok, 
hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
41. Állítson össze egy 5 komponensű testsúlyt csökkentő hatású készítményt és indokolja 
(növényfajok, hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
42. Állítson össze egy 5 komponensű roboráló hatású készítményt és indokolja (növényfajok, 
hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 



 
43. Állítson össze egy 5 komponensű herpesz kezelésére használható készítményt és 
indokolja (növényfajok, hatóanyagok, várt hatás, mellékhatás) 
 
44. Mely növényfajokat használják a rákterápiában (hatóanyagok, indikáció) 
 
45. Mely növényfajokat használná laxatív, illetve purgatív hatás elérése céljából 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


