Farmakobotanika 1. - elmélet
Mintaegység kódja: MEM-OG1E
Az oktatás nyelve: magyar
Egység: Farmakognóziai Intézet
Foglalkozások száma:
Előadás:
14
Gyakorlat:
0
Szeminárium:
0
Össz-óraszám:
14
A tantárgyfelelős adatai: Dr. Farkas Ágnes egyetemi docens (FAADAB.T.JPTE)
E-mail:
agnes.farkas@aok.pte.hu
Telefon:
28822
A kurzus maximális hallgatói létszáma:
100
A kurzus minimális létszáma:
5
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában, a tematika rövid
összefoglalása:
A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája
kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a
növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a gyógynövények földrajzi
származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a
kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény
rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó kémiai jellemzőkkel. A gyakorlat során a fő
hangsúly a gyógynövények felismerésén van, és alapfeltétel a növényhatározó könyvek
biztonságos használata. A szövettani alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai
fogalmak
használatát,
végülis
a
fajok
(taxonok)
pontos
azonosítását.
A hallgatónak el kell sajátítania azokat az általános és speciális növénytani alapismereteket,
amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez.
Ismernie kell a külső és belső növénymorfológiai és szövettani fogalmakat és a
kemotaxonómia alapvető törvényszerűségeit.
A félév elfogadásának feltételei: (számonkérések, maximális hiányzás, stb.)
Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett (3 előadás)
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) és/vagy a vizsgák száma,
témaköre, időpontja(i), pótlásának és javításának lehetősége(i):
A félév során két alkalommal (7. és 13. oktatási héten) az előző előadások anyagának
elsajátításáról zárthelyi dolgozat formájában kell számot adni. A pótlásra és javításra az
eredetileg meghirdetett időponton felül legfeljebb két alkalommal biztosítunk lehetőséget.
Távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások Power Point anyaga elérhető a Farmakognóziai Intézet honlapján (Oktatási
anyagok), valamint a megadott szakirodalmak tanulmányozásával pótolhatja a hallgató a
távolmaradást.

Vizsgakérdések listája:
1. A növényi sejt felépítése.
2. Színtestek, zárványok.
3. A sejtfal szerkezete.
4. Merisztémák.
5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások.
6. Trichómák, másodlagos bőrszövet.
7. Szállítószövetek.
8. Nyalábtípusok.
9. Valódi alapszövetek.
10. Szilárdító alapszövetek.
11. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek.
12. Gyökérmorfológia.
13. Módosult gyökerek.
14. A gyökér szövettana.
15. Hajtásmorfológia.
16. A hajtás szöveti szerkezete.
17. Hajtástípusok.
18. Levélmorfológia.
19. Levélállás. Levélerezet.
20. A levél szövettana.
21. Virágmorfológia.
22. Virágzattípusok.
23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag.
24. Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok.
25. Húsos termések, terméságazatok.
26. Rendszertani kategóriák.
27. A nevezéktan szabályai.
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Megjegyzés:
A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres
teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).

